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BÝVALÝ ZASTUPITEL

s pohodou

PRIOR SE ZAVŘE

už v lednu

JEDE V DROGÁCH!
Policejní komando odhalilo v domě jeho rodičů

PĚSTÍRNU MARIHUANY
Kostelec na Hané, Prostějov/mik

Minulé úterý bylo v Bezručově ulici
v Kostelci na Hané pořádně horko.
U domu s křiklavě bílou fasádou zastavila tři auta, z nichž vyběhla desítka
policistů. Jakmile kriminalisté vtrhli do
domu, bylo jasné, že jde o něco závažného. A také že ano! „Byli tam asi
dvě hodiny, pak odnášeli nějaké pytle.
Asi s marihuanou. Je to dům, ve kterém bydlí rodiče bývalého zastupitele
z Čelechovic na Hané,“ volali nám během středy lidé bydlící v okolí.
A Večerník zná „místo činu“ i jméno
podezřelého pachatele...

Prostějov/mls - Jen do konce roku. Tak dlouho by měli
ještě nabízet své služby
současní nájemci Prioru.
Už v lednu 2013 by se totiž měl
obchodní dům v centru města
uzavřít! Následovat bude rozsáhlá rekonstrukce veškerých
prostor, díky čemuž by se měl
Prior proměnit ve „Zlatou

bránu“. Dveře za sto milionů
korun
zrekonstruovaného
obchodního domu by se měly
opět otevřít po devíti měsících.
A kromě vzhledu se změní
i jeho otvírací doba. Chybět
mu bude snad jen vlastní parkoviště. Bohužel...
VÍCE O TÉTO NOVINCE
ČTĚTE NA STRANĚ 13

Současnost a budoucnost. Betonový Prior by se
měl již brzy změnit v prosklenou Zlatou bránu.
Foto: Prior IK a Martin Zaoral

Úspěšná razie. Na zahradě tohoto domu v Bezručově ulici v Kostelci na Hané pěstoval syn majitele marihuanu. Policie v úterý vtrhla dovnitř a zabavila šest desítek
rostlin konopí.
Foto: Michal Kadlec a ilustrační foto
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Pes obtěžoval
hárající fenu!
I takové případy musejí strážníci řešit! V odpoledních hodinách zažila nepříjemné chvilky
třiatřicetiletá žena na procházce
se svým psem. Znenadání se
u nich objevil pes, který na její
fenu začal dorážet. Jeho majitel
se v okolí nenacházel. Strážníci
psa odchytili. Čipován nebyl.
Jelikož se „páneček“ na sluy
žebnu ppro nějj nedostavil,, byl
převezen do útulku v Čechách
pod Kosířem.

Rozbíjel židle
Nevyjasněné finanční záležitosti řešil rozbitím židlí. Před
čtrnáctou hodinou bylo oznámeno na linku 156 poškození
nábytku
y mužem,, který
ý vypoyp
máhá v baru. Čtyřiatřicetiletý
občan přiznal zničení dvou
židlí, a to ze vzteku, neboť
s majitelem
j
pprovozovny
y má
neshody. Škoda byla vyčíslena na 1 500 korun. Ta byla
následně uhrazena. Pro podezření z přestupku proti majetku
událost postoupena správnímu
orgánu.
Šlohnul žebřík
V odpoledních hodinách nahlásil muž na linku 156 odcizení kovového žebříku. Ve sběrně kovů se střetl s chlapíkem,
který se snažil jeho žebřík prodat. To se mu nepovedlo, ale
před příjezdem hlídky z místa
odešel. Poškozený strážníkům
sdělil, že provádí výkopové
práce a ke krádeži došlo na
ulici Vrahovická. Podle popisu
a místní znalosti se podařilo
hlídce podezřelého zkontaktovat. Sedmadvacetiletý muž
uvedl, že žebřík našel již poničený a naložený v dětském kočárku. Hájil se tím, že jen dokončil „práci někoho jiného“.
Napadla i strážníka
V úterý okolo třiadvacáté
hodiny vyjížděla hlídka do
ulice Dr. Horáka, kde došlo
ke slovnímu napadání muže
opilou ženou. Oznamovatel,
strážníkům uvedl, že dotyčná
po něm a jeho kamarádech
požadovala cigarety nebo
jiné kuřivo a po odmítnutí je
začala dotyčná
y urážet a hrubě
jim nadávat. Žena se však začala chovat agresivně i vůči
hlídce a došlo i k napadení
strážníka. Sedmadvacetileté ženě byla nasazena pouta
a dechovou zkouškou u ní
bylo naměřeno 2,27 promile.
Poté putovala na záchytnou
stanici do Olomouce.
Rotweileři v nemocnici
Ve středu dopoledne před desátou hodinou bylo nahlášeno
na linku 156 pobíhání dvou
psů ve venkovních prostorách zdravotnického zařízení.
Strážníci na místě zjistili, že se
jedná o dva rotweilery. Zkontaktovali majitele. Ten uvedl,
že psi roztrhali plot a utekli
mu. Muž si je odchytil a ihned
místo zabezpečil, aby se situace znovu neopakovala.
Nenechal ho okrást
Stále jsou mezi námi lidé,
kterým není lhostejný osud
druhých. Před polednem se na
linku 156 s žádostí o pomoc
obrátil muž. Sdělil, že na ulici
se pohybuje podnapilý senior,
který si vyzvedl důchod a nyní
mu pro jeho stav hrozí okradení. Strážníci vyjeli na místo
a dotyčného zkontaktovali.
Ten nejprve nebyl ochotný
dbát jejich rad, ale nakonec si
přivolal odvoz a odjel domů.
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ze soudní síně...

RODIČE ROMSKÉHO GRÁZLA STANULI PŘED SOUDEM
Otec a matka šestnáctiletého žáka ZŠ Kollárova,
který loupil jak v Dolní ulici, tak v Jezdeckých kasárnách, si v úterý u prostějovského soudu vyslechli
osvobozující rozsudek. Před porotou stanuli, jelikož
jejich syn několik týdnů vůbec nechodil do školy. Oni
sami v té době s učiteli ani nekomunikovali! Simoně
Lakatošové a Jiřímu Lakatošovi z Prostějova proto
za ohrožování výchovy dítěte hrozil až pětiletý trest.
Nakonec ale vše dopadlo jinak...
Prostějov/mls
Podle třídní učitelky přestal mladík zcela chodit do školy v květnu loňského roku. „Volali jsme
rodičům, jenže telefon byl nedostupný. Psali jsme jim i doporučené dopisy, na které nereagovali.
Jejich syn si pro vysvědčení vůbec nepřišel. Situace se zlepšila
až na podzim...,“ popsala situaci
učitelka nyní šestnáctiletého žáka
základní školy v Kollárově ulici.

Sami rodiče přitom nejsou žádní svatoušci. Jiří Lakatoš sedí
za loupežné přepadení v base,
matka Simona, která nyní žije
v Prostějově na „Husáku”,
byla dle státní zástupkyně nedávno obžalovaná z krádeží
v Praze. Do školy nechodila
ani jejich starší dcera. V tomto případě za to byli dokonce i pravomocně odsouzeni.
Navzdory tomu všemu oba
svorně tvrdili, že se svým sy-

Za chování agresivního syna prý nemohou
Platí na ně
jen sociálka!

Otec. Jiří Lakatoš „bručí“ za loupežné přepadení ve věznici v Heřmanicích. Za chování svého syna trestní odpovědnost prý nenese.
Foto: Martin Zaoral

nem nebyli schopni nic dělat...
A soud jim dal poměrně překvapivě za pravdu!
Podle soudkyně Ivony Otrubové je totiž syn Simony a Jiřího Lakatošových natolik nezvladatelný, že oni sami nenesou
za jeho chování trestní odpovědnost. „Nebylo jejich vinou, že do
školy nechodil. Přesto měli povinnost se o něj starat, takže celou
věc lze z jejich strany posuzovat
jako přestupek,“ zdůvodnila své
rozhodnutí Ivona Otrubová.
Na základě zkušeností pedagogů, kteří se s podobnými dětmi
setkávají, je jedinou zbraní proti takovým raubířům sociální
úřad. Ten má totiž pravomoc
rodičům dítě odebrat, čímž oni
sami přijdou o značné peníze
z dávek. A z toho mají očividně
větší strach než z vězení...

OBJASNĚN. Školu počmárali výrostci
KOTRMELCE u Hluchova Případ
Co napáchali, musí nyní pod dohledem ředitele umýt!
S autem skončil „na zádech“

Hluchov/mik - K závažné autonehodě došlo ve čtvrtek odpoledne mezi Hluchovem a Kostelcem na Hané. Řidič malého
dodávkové auta skončil po kotrmelcích mimo silnici v poli.
Převrácený na „zádech“!
„Ve čtvrtek před šestnáctou
hodinou v úseku mezi obcemi
Hluchov a Kostelec na Hané
došlo k dopravní nehodě mezi
dvěma osobními vozidly. Devatenáctiletý řidič vozidla Audi
z Prostějovska na rovném úseku
začal předjíždět vozidlo Peugeot,
které řídil jednapadesátiletý řidič

z Kostelce na Hané. Ten v daný
moment předjížděl cyklistu. Při
manévru došlo ke střetu, kdy
řidič s Peugeotem dostal smyk
a vyjel mimo silnici, kde se
převrátil přes střechu. Dechová
zkouška u obou řidičů byla negativní, při nehodě se lehce zranil řidič Peugeotu,“ popsal nám
bouračku Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Celková hmotná škoda na vozidlech činí 120
tisíc korun. Okolnosti dopravní
nehody jsou stále předmětem
policejního šetření.

Kdo za to může? Nehoda u Hluchova je stále v šetření policie.
Zatím není jasné, kdo je za havárii zodpovědný. Foto: Policie ČR

Prostějov/mik - To je rozuzlení!
Před dvěma týdny jsme veřejnost informovali o zděšení, které na Základní škole E. Valenty
v Prostějově zavládlo po činu
tehdy neznámých vandalů. Ti
zřejmě tlustými fixy počmárali
budovu školy, její dveře, okna
i cedule s označením školy.
Zatímco po vandalech pátrala
policie i vedení školy, obávaní
„grafiťáci“ se prozradili sami!
Strážníci je totiž v nočních hodinách přistihli, jak sami chtějí
nápisy odstranit!
Vedení zmíněné základní školy
si před čtrnácti dny postěžovalo
Večerníku, že škodu za více než
deset tisíc korun spáchali zřejmě
z nějaké pomsty buď současní
nebo bývalí žáci školy. Různými ornamenty byly počmárány
i dveře školníkova bytu. Předminulý víkend se ale pachatelé
usvědčili sami! „V nočních hodinách se skupinka tří mladíků vydala očistit fasádu školy po svých
„výtvarných dílech“. Chtěli zůstat
v anonymitě před okolím, jenže při sobě měli kbelík, čímž na
sebe upoutali pozornost. Po dva-

Budou čistit. Vandalové, kteří před čtrnácti dny pomalovali školu
E. Valenty, budou muset „svá díla“ odstranit. Foto: archiv Večerníku
advacáté hodině tak byla na linku
156 přijata informace o čtyřech
osobách, které se podezřele pohybují u základní školy s věcí,
která by mohla sloužit k pomalování zdi,“ uvedla Večerníku Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově. Strážníci okamžitě
vyjeli a v uvedené lokalitě zastihli jen tři mladíky ve věku od 17
do 20 let. „V kbelíku měli čistící
prostředek, kterým nápisy odstraňovali. Vyšlo najevo, že právě tito
dotyční objekt školy před něko-

lika dny pomalovali. Zatímco
případ šetří Policie ČR, mladíci
strážníkům sdělili, že už jsou s ředitelem školy dohodnuti na očištění fasády. Hlídka tuto informaci
ověřila. Bylo zjištěno, že ředitel
sice souhlas s očištěním potvrdil,
ale ne v tuto noční dobu,“ sdělila
dále Jana Adámková.
Strážníci mladíky v noci z místa vykázali s tím, že náprava se
bude konat v denní dobu za přítomnosti personálu školy. Dobře
jim tak!

V Přemyslovicích hoří les. Už podruhé!
Kritická situace, pomáhá i vrtulník z Brna
Okolo Přemyslovic zuří peklo. V sobotu tady
začal hořit les, požár se
podařilo až večer hasičům dostat pod kontrolu. Jenomže během neděle přišla špatná zpráva. Požár se obnovil,
a to v daleko větší intenzitě! Ještě včera večer
tady zasahovalo devět
hasičských jednotek, na
pomoc přiletěl i speciální vrtulník z Brna.

Přemyslovice/mik
„V sobotu pár minut po šestnácté hodině jsme přijali oznámení o požáru v lesním porostu
u obce Přemyslovice. Celkem
sedm hasičských jednotek
postupně požár lokalizovalo,
následně hasiči dohašovali
menší ohniska a po opakované
kontrole požářiště svou činnost
ukončili po osmnácté hodině,“
sdělil Večerníku v sobotu večer
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Jestli se
v tuto chvíli zdálo, že nebezpečí je zažehnáno, ten se škaredě
zmýlil. Nedělní silný vítr zapří-

činil obnovení požáru. A najednou bylo ještě hůř než předešlý
den. „V neděli 29. dubna krátce
před půl šestou večer přijala linka tísňového volání informaci
o rozsáhlém požáru, a to znovu
v lese nedaleko Přemyslovic.
Na místo byly ihned vyslány
jednotky ve druhém stupni, to
znamená, že na místě nyní zasahuje aktuálně devět jednotek.
Na pomoc přiletěl i vrtulník
s bambivakem a provádí shozy
do zasažených míst. Situaci na
místě sledujeme s napětím,“
byla poslední informace Zdeňka Hošáka ze včerejška těsně
před půlnocí, tedy před uzávěrkou Večerníku.

Peklo v lese. Od soboty hoří les u Přemyslovic. V akci je nyní
devět hasičských jednotek.
Foto: HZS
Jak mluvčí krajských hasičů
ještě podotkl, uplynulý víkend
byl pro záchranáře pekelný.
„Tento víkend se statisticky zapíše velmi velkým číslem. Ope-

rační středisko od sobotního rána
odbavuje již více jak 90 událostí.
Stovky hasičů jsou v nasazení
na území celého Olomouckého
kraje,“ řekl Zdeněk Hošák.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

ROSTISLAV JANEČEK

VIKTOR ZATLOUKAL

ALICE LAKATOŠOVÁ

MIROSLAV BARTONĚK

se narodil 5. září 1960 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 26. dubna 2012. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 51 do 55 let
a měří 175 centimetrů. Bližší
údaje policie neuvedla.

se narodil 18. července 1979
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
7. prosince 2011. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 32 do 33
let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu a hnědé vlasy.

se narodila 8. května 1980
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26.
dubna 2012. Její zdánlivé stáří
je 32 let, měří 160 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlnité vlasy.

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
26. ledna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 49 do 50
let a měří 170 centimetrů. Bližší údaje policie neuvedla.

ČERNÁ KRONIKA
Víkendoví
Vík
d í opilci
il i
Z trestného činu
ohrožení pod vlivem
návykové
látky je podezřelý
devětadvacetiletý
muž z Prostějova, který byl v sobotu 28. dubna před
devátou hodinou ranní mezi
obcemi Stařechovice a Služín
kontrolován jjako řidič vozidla
Škoda Fabia. U řidiče byla
provedena dechová zkouška

na alkohol s pozitivním výsledkem 1,50 promile. Muž se
k požití alkoholu doznal a uvedl,, že vypil
yp ppět desetistupňop
vých piv a jeden rum. Řidiči
byla zakázána další jízda. Další podnapilý řidič vozidla Renault Megane byl kontrolován
v neděli 29. dubna po druhé
hodině ranní v Plumlově. Třiadvacetiletý muž z Prostějovska
se dobrovolně podrobil dechové zkoušce na alkohol, která
byla pozitivní s výsledkem
2,48 promile alkoholu. Muži
byl odebrán řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

Pachtil se po mědi
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který na ulici Floriána Nováka v Prostějově v areálu
bývalých sladoven vnikl do
nezajištěné budovy stavby.
Z objektu odcizil 400 metrů měděného kabelu. Tímto
jednáním tak způsobil škodu
kolem 15 000 korun.
Gumy jsou fuč
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který v oblasti Močidýlka v Prostějově vnikl do
uzamčené garáže. Z místa
odcizil osm letních pneumatik a pračku. Svým jednáním
tak majiteli způsobil škodu
přes 11 800 korun.
Vysál autobus
Dosud nezjištěný pachatel se
dopustil trestného činu vloupání, kdy odcizil 120 litrů motorové nafty z autobusu, který
byl zaparkován na odstavné
ploše v obci Alojzov na Prostějovsku. Celkově tak způsobil škodu přes 5 240 korun.
Nerespektoval zákaz
Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je podezřelý
devětatřicetiletý muž z Prostějovska, který byl v úterý
kolem třinácté hodiny kontrolován na ulici Trávnická v Prostějově jako řidič
vozidla Opel Vectra. Muž
vozidlo řídil i přesto, že mu
byl Okresním soudem v Prostějově vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až
do září 2016. Nyní mu za to
hrozí až tříletý kriminál.
Straka na zahradě
Neznámý pachatel se dopustil
trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.
Vnikl na zahradu rodinného
domu v ulici Resslové v Prostějově. Z místa odcizil kolem
20 metrů měděných okapových svodů. Tímto jednáním
tak majiteli způsobil škodu
kolem 10 000 korun.
Přes jedno promile
Podezřelým z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky je devětačtyřicetiletý muž z Prostějovska,
který byl ve čtvrtek v obci
Skřípov po dvacáté hodině
kontrolován jako řidič motorového vozidla Volkswagen
Bora. Orientační dechovou
zkouškou policisté muži naměřili 1, 21 promile alkoholu v dechu. Proto mu na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu.

Zpravodajství
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Český květák a rajčata v dubnu? To fakt ne!

PRODEJCE ZELENINY před Priorem Drozdovičtí „BLÁZNI“

Ab d í! K
Absurdní!
Každý,
ždý kd
kdo někdy
ěkd měl
ěl co d
do či
činění
ě í s pěstoět
váním zeleniny, si nad něčím podobným musel hlavu
ukroutit. Přímo před prostějovským Priorem se prodával čerstvý květák pocházející údajně z České republiky! Vedle něj pak byla k mání „česká“ rajčata vypěstovaná na jižní Moravě... Obojí je samozřejmě nesmysl!

DĚLÁ Z LIDÍ BLBCE

Prostějov/mls
Zájem o českou zeleninu i ovoce v poslední době roste. Svědčí o tom i to, že obchodníkům
už stojí za to o zemi původu
dokonce lhát. Ale čerstvý český
květák a rajčata prodávané na
stáncích v dubnu, tak to už je
hodně velký nesmysl. Na něco
podobného přitom Večerník
minulý týden narazil přímo
před prostějovským Priorem.
„Předpokládám, že ten ´český´
květák pochází z Francie a rajčata nejsou z jihomoravských
Tvrdonic, jak se píše, ale ze Španělska či Holandska. Prodejci je
pouze překupují. Na tom není
nic špatného. Jen nechápu, proč
musí dělat sami ze sebe i z ostatních lidí blbce. Copak si musíme
takhle lhát?,“ láteřila Jana Nevrlá, která nás na podivný původ
zeleniny a ovoce upozornila.
Dokončení na str. 6

Před Priorem. Prodejce zeleniny z Držovic klamal své zákazníky, když minulý týden nabízel údajně
český květák a rajčata z Tvrdonic. Pravda to ale nemůže být ani technicky...
Foto: Martin Zaoral

znovu vztyčili májku
Prostějov/mik - Parta drozdovických
nadšenců, která už vloni poprvé vzkřísila
staré tradice místní části Prostějova, v sobotu opět vztyčila prvomájový symbol.
Májka se o víkendu stavěla za přítomnosti
několika desítek místních občanů.
Se stavěním májek se v Drozdovicích skončilo
v roce 1966, teprve vloni se nadšenci okolo
místního podnikatele Pavla Makového rozhodli zašlou tradici oprášit. A letos u místní
kaple stojí májka zase! „Pro smrček jsme si
jeli do Alojzova a vybrali ten nejštíhlejší.
Stavba májky a její ukotvení trvalo zhruba
dvě hodiny. Ale dali jsme si tu práci, je
tu hodně nadšenců. Jsme takoví místní
blázni,“ řekl s úsměvem Pavel Makový.
Stavitelé drozdovické májky nyní mají
pro strach uděláno a jsou připraveni
odrazit všechny pokusy o její pokácení
ze strany švarných jinochů z jiných
částí města. Což je starodávný májový zvyk. „Naše ostříží zraky budou
připraveny, máme dokonce stráž, která
bude u májky ve stanu přespávat.
Samozřejmě určité obavy máme, ale
májku si nedáme pokácet,“ burcuje
Pavel Makový.
Drozdovičtí už nyní zvou veřejnost na
slavnostní kácení májky, které se uskuteční
v sobotu 26. května dopoledne.

Poslední úpravy. Ještě kmen pořádně
ukotvit a májka v Drozdovicích je postavena! Snad si ji místní nenechají pokácet předčasně...
Foto: Michal Kadlec

Prostějovský magistrát utratí za platy zaměstnanců 160 MILIONŮ!
Nejvíce má primátor. „Naše mzdy se řídí tabulkami,“
tabulkami,“ říká Miroslav Pišťák
Na posledním zasedání Zastupitelstva města
Prostějova v polovině
dubna se schvalovalo
navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných
zastupitelů a členů rady
na základě změny statutu
Prostějova na statutární
město. V souvislosti s tímto opatřením nás zajímalo, jak jsou vůbec placeni
všichni zaměstnanci
magistrátu včetně jeho
vedení. A dostali jsme se
k zajímavým číslům!
Prostějov/mik
„Výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
je stanovena podle nařízení
vlády. Po změně statutu našeho města jsme přikročili ke
zvýšení těchto odměn, ovšem
v rámci úsporných opatření
jsem nešli až na maximální
možné částky. Ty jsme ponížili o třicet procent,“ uvedl
k odměnám prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Zastupitelé si drtivou většinou
hlasů odhlasovali odměny,
které nejsou nijak závratné,
přesto městskou kasu určitým
způsobem zatíží. Nově tak člen
Rady města bude pobírat 3 478

Ilustrační foto
korun, předsedové výborů zastupitelstva nebo komisí 2 614
korun, jejich členové 2 414 korun a odměna řadového zastupitele nyní činí 1 184 koruny.
Z uvedeného výčtu vyplývá,
že radním se od prvního dubna navýšila odměna o tisíc korun, předsedům výborů o čtyři
stovky, jejich členům a řadovým zastupitelům o dvě.
Tyto odměny však nepatří k tomu
nejnákladnějšímu. Obrovskou
část ročního městského rozpočtu
„spolknou“ platy zaměstnanců
a vedení města. „Objem vydaných finančních prostředků na
tyto platy za rok 2011 činil 160
316 000 korun. V této sumě jsou
zahrnuty výdaje na náhrady za
výkon funkce uvolněných i neuvolněných zastupitelů města,
platy zaměstnanců v pracovním
poměru městské policie a úředníků Magistrátu města Prostějova,
ostatní osobní výdaje, zejména odměny za dohody konané

mimo pracovní poměr, odměny
členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů a dalším požárním jednotkám. A nutno připomenout ještě jeden z největších
výdajů, a tím je povinné pojištění
placené zaměstnavatelem. Jedná
se zejména o odvod sociálního,
zdravotního a ostatního povinného pojištění ve výši čtyřiatřiceti
procent z vyplacených peněz,“
popsala Večerníku všechny položky radničních výplat Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.
Večerník dál zjišťoval údaj, který
asi veřejnost bude nejvíce zajímat. Jaké částky mají na výplatních páskách členové nejvyššího
vedení radnice, vedoucí odborů
a kolik „berou“ řadoví úředníci
magistrátu? I tyto informace se
nám podařilo získat. „Odměna
za výkon funkce náleží primátorovi statutárního města s rozšířenou působností podle nařízení
vlády měsíčně ve výši 65 021

korun hrubého, jeho náměstkům
pak 57 347 korun. Průměrný stanovený plat vedoucích odborů
je ve výši 39 010 korun hrubého
měsíčně a průměrný plat ostatních úředníků je stanoven na 24
361 korun hrubého,“ prozradila
Jana Gáborová.
S těmito čísly jsme tak vyrazili pro vyjádření za prvním
mužem prostějovské radnice.
„Když jsme u té celkové částky je potřeba říci, že sto šedesát
milionů korun ročně je skutečně
vysoká suma, ovšem nějaké peníze na platy našich zaměstnanců plynou ze státního rozpočtu.
Zejména tam, kde se jedná
o přenesený výkon státní správy. Ovšem onu část státních příspěvků vám nedokážu spočítat,
nedokáže to určit ani ministerstvo financí,“ řekl Večerníku
k tématu odměn a platů na
radnici primátor statutárního města Miroslav
Pišťák. Vzápětí reagoval i na zveřejnění
údajů o svém platu i o penězích,
které pobírají
jeho
náměstci.

„Při stanovení našich platůů se
vychází z úředních tabulek.
lek.
Představitelé statutárního
ního
města jsou placeni přesřesně tak, jak říká zákon. My
k tomu nemáme žádnéé
příplatky, nebereme žádné odměny a jde o jeden jediný náš příjem.
A podotýkám, že
jde o údaj hrubé
mzdy,“ dodal
M. Pišťák.

Uvedené částky znamenají
výši hrubého platu v Kč

65 021,Primátor Miroslav Pišťák

NÁMĚSTCI PRIMÁTORA

57 347,-

57 347,-

Alena Rašková

Jiří Pospíšil

VEDOUCÍ ODBORŮ

57 347,Ivana Hemerková

57 347,Zdeněk Fišer

ŘADOVÍ ÚŘEDNÍCI

39 010,-

24 361,-

o „Kasko“ zamítnuta. UŽ PODRUHÉ! SKANDÁL. Mladého Roma
Romové ze Studence Žaloba
M. Pišťák: „Pan Navrátil neměl žádnou naději...“
pustili z vazby, loupil znovu!
dostali i ŽUMPOVNÉ!

Kdo z vás to má? Na dvoře tohoto domu ve Studenci se nachází žumpa, na
jejíž vyvezení Romové dostali speciální sociální dávku. Foto: archiv Večerníku
Studenec/mls - Zatímco v kriticky zadluženém Řecku dostávají
sociální dávky i slepí taxikáři, český stát Romům ze Studence platil i vývoz žumpy. Proč? Dostat z nich peníze je nadlidský úkol!
Všechny páky včetně exekucí v jejich případě naprosto selhávají.
V domě, který ve Studen- vybízejí. Jenže to obyvatele
ci obývá přibližně osmdesát domu nijak zvlášť nevzrušuje.
Romů, se nedávno objevila Jedním z možných zdrojů inžloutenka (Večerník informo- fekce mohla být i přetékající
val na tomto místě před dvě- žumpa, která svým zápachem
ma týdny - pozn.red.). Ta se obtěžuje i obyvatele okolních
naštěstí nerozšířila, zůstalo domů. Její vyvezení po zjištění
u jediného případu. Přitom onemocnění žloutenkou zorgapodmínky, ve kterých Romo- nizovala i zaplatila obec!
vé žijí, k šíření nákazy přímo
(dokončení na straně 8)

Brno, Prostějov/mik - Ke Krajskému soudu v Brně dospěla
žaloba Jana Navrátila z Prostějova poté, co ji místní Okresní
soud po pár minutách smetl ze
stolu. Připomeňme, že Navrátil napadl neplatnost smlouvy
mezi městem a společností
Manthellan, která v brzké době
bude stavět obří obchodní centrum vedle Špalíčku. A tomuto
záměru padne i budova Společenskému domu. A právě o zachování „Kaska“ jde Navrátilovi nejvíc.
Krajský soud v Brně ovšem ve
čtvrtek potvrdil rozsudek okresního soudu, který tvrdí, že občan
nemá věcnou legitimaci ani naléhavý právní zájem k tomu, aby
takovou žalobu mohl podávat
„obyčejný“ člověk. „Rozhodnutí krajského soudu beru jako
fakt. Nyní doufám, že cesta
k novému projektu výstavby
multifunkčního centra a zároveň
investiční projekt Mantehllanu
má definitivně zelenou a budou
se realizovat. Ovšem na druhé
straně na základě vyjádření pana
Navrátila počítám s dalšími pro-

jevy jeho nesouhlasu,“ sdělil
Večerníku v pátek Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
„Snažím se ale myslet pozitivně,
a proto věřím, že se věci budou
hýbat správným směrem. Krajský soud v Brně rozhodoval
v podstatě o tom, jestli se soudci
v Prostějově mají žalobou proti
smlouvě města s Manthellanem
vůbec zabývat. Okresní soud
totiž naznal, že občan smlouvu
uzavřenou městem soudně napadnout nemůže, protože není
účastníkem řízení,“ dodal na vysvětlenou J. Pospíšil.
Poměrně neutrálně přijal zprávu
o rozhodnutí krajského soudu
také primátor Miroslav Pišťák.
„Neřekl bych, že by se mi zrovna
ulevilo, či něco podobného, vzal
jsem tuto zprávu prostě na vědomí... Víte, on skutečně právní
řád České republiky takovou žalobu neuznává. Tudíž bylo hned
od začátku jasné, že pan Navrátil
nemá žádnou naději. Navíc my
už nyní disponujeme vyjádřením ministerstva vnitra, že jsme
při sestavování smlouvy se spo-

Smetena ze stolu. „Kulturák“
počítá poslední měsíce svého
života. Foto: archiv Večerníku
lečností Manthellan postupovali
správně,“ komentoval rozhodnutí Krajského soudu v Brně
první muž prostějovské radnice.
Co dodat? Přestože od začátku
bylo jasné, že Jan Navrátil se
svojí žalobou nemůže u okresního ani krajského soudu uspět,
spousta lidí i z řad prostějovských opozičních zastupitelů
si na celé záležitosti „honili“
u veřejnosti politické body. Nyní
každý vidí, že prostějovské občany blamovali. A to už po několikáté a po řadu měsíců...

Prostějov/mik - Pro slušnou
část veřejnosti má tato zpráva pořádně hořký nádech.
Minulý týden jsme informovali o loupežném přepadení
bezdomovce, kterého zmlátila a okradla o osmdesát korun dvojice romských lupičů.
Jedním z nich byl i šestnáctiletý cikán z Husova náměstí.
Přitom teprve před dvěma
měsíci byl tento mladík propuštěn z vazby, kde pobýval
za loupežné přepadení vojáka v Dolní ulici z listopadu
loňského roku. Jak je možné,
že jej pustili na svobodu?
„Z vazby byl propuštěn někdy v únoru, soud rozhodl
o jeho propuštění s odůvodněním, že v rodinném kruhu
a pod dohledem probační
služby mu bude líp a mohl
by se snadněji polepšit,“
potvrdil Večerníku zprávu
Josef Hrachovec, ředitel
Základní školy v Kollárově
ulici, kam mladistvý Rom
dochází. „Co se ale týká jeho
školní docházky, je pravda,

že za tu dobu dvou měsíců
jsme s ním nezaregistrovali
žádný problém. Vůbec mě
nenapadlo, že mimo školu
zase páchá něco tak příšerného...,“ sdělil nám dále
Hrachovec.
Jak jsme zjišťovali u prostějovské veřejnosti, většina z vás
považuje za až neuvěřitelné, že
soud mohl před pár měsíci přistoupit na něco tak nesmyslného, čím je propuštění takového
rabiáta z vazby. „Jak někdo
věří tomu, že se polepší?“ tázali se nás nejčastěji občané. My
jsme odpovídali jednoznačně:
NEVÍME a NECHÁPEME!
Vždyť i jeho rodiče stanuli
minulý týden u soudu (čtěte na
straně 2 - pozn.red.) proto, že
neposílali svoji dceru do školy.
Zmíněný Rom je tak nyní díky
policii znovu ve vazbě za přepadení bezdomovce. Snad už
tady zůstane až do soudního
projednávání jeho činů a nikoho zase nenapadne ho z „humánních“ důvodů propustit na
svobodu...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Prostějov na známkách. Prostějovský
magistrát povolil České poště užít pro
své potřeby městský znak. Ta hodlá
Nečekané
vydat novou edici poštovních
fiasko. Samotní
známek na dopisy s historadní byli přesvědčeni, že pronájem městských
rickým vozem značky
bytů vlastním nákladem na jeWichterle. Projich potřebnou rekonstrukci dopadne
pagace jako
úspěchem. Omyl, z devíti nabíhrom!
zených bytů udaly pouze tři, a to ve
Svatoplukově ulici...

-

Výrok týdne

300+300

LUKÁŠ KRAJÍČEK
E
EK

Ač město disponuje sedmi domy s pečovatelskou
službou, pořád je to katastrofálně málo. Tři stovky
potřebných lidí s nutnou
pomocí druhých jsou umístěny v těchto domech, další
tři stovky ale na potřebnou
sociální službu čekají.

Odchovanec prostějovského hokeje
keeje
se opět jako jediný rodák prodral
drral
do výběru kouče Hadamczika pro
p
mistrovství světa v ledním hokeji, které začíná už tento pátek
na severu Evropy ve Švédsku
a Finsku. Držte palce!
více čtěte na straně 17

„Že
Ž zrovna
Paroubek
s tím svým
pupkem
cítil potřebu
stávkovat!“
Prostějovan se po návratu
z pražské demonstrace
divil drzosti některých lidí

KAPKA FILOZOFIE NIKOHO NEZABIJE

Analýza
Končí měsíc duben a
nejsem si zcela jist, kolik
našich spoluobčanů si
vzpomnělo na významnou
prostějovskou osobnost, jíž
se stal duben takřka životním osudem...
Martin Mokroš
Mám na mysli významného
prostějovského rodáka, filozofa
a představitele fenomenologie
Edmunda Husserla, který svo-

ji životní pouť načal 8. dubna
1859 v Prostějově a zemřel 27.
dubna 1938 v německém městě Freiburg im Breisgau. Nás
pochopitelně zajímají jeho prostějovské osudy. Zamrzet sice
může, že své filozofické traktáty
již tvořil jinde, ovšem je třeba si
uvědomit, že v době, kdy se narodil, náš vlastní stát neexistoval
a monarchie byla tak rozsáhlá,
že jeho cesty za poznáním a studiem byly velmi daleké.
Dětství však je jednoznačně prostějovské a jeho narození spadá
do doby, kdy se o Prostějově
zcela právem mluvilo jako o
„Hanáckém Jeruzalémě“, neboť
Židé ve městě tvořili stále jednu
z nejvýznamnějších složek obyvatelstva (Prostějovanů bylo tehdy celkem zhruba 16 000), která
rozvíjela i značným tempem
podnikatelského ducha ve městě. Konkrétně otec Adolf Abraham Husserl byl obchodníkem
s módním zbožím a vlastnil to-

várnu na textilní konfekci, která
existovala až do roku 1925 a stala se základem, společně s dalšími podobnými podniky, velké
prostějovské oděvní tradice, o
které si dnes již bohužel můžeme nechat jen zdát. O prostějovské židovské obci jako takové
koneckonců psal, a dokonce její
stanovy vytvořil známý tvůrce
tajemné a dnes populární sochy
Golema Rabbi Jehuda Löw, a to
již v roce 1578. Pro úplnost ještě
dodejme, že Husserlova matka
se jmenovala Julie, za svobodna
Selingerová.
Dětství si Edmund Husserl užíval s dalšími třemi sourozenci a
nebyl zrovna svatoušek, neboť
se svým starším bratrem Heinrichem se rád pral. Ten se pak stal
pokračovatelem v textilní firmě
po svém otci. Mladšími dvěma
sourozenci pak ještě byli Helena
a Emil. Sám Husserl na své dětství vzpomínal pouze nemnoho,
ale částečně bychom snad mohli

Agentura

městí. Otázkou je, jestli by trvale
bydlící vůbec přišli a jestli může
vůbec někdo vyhlásit úklidovou
sobotu. Ovšem dnes už je téměř
jisté, že nejvíce obydlenou ulicí
v Prostějově je právě náměstí T.
G. Masaryka. A to tu ještě nikdy
nebylo.
Cizinec si řekne: „Bohaté město
– tolik lidí bydlí přímo v centru!“
Cizinci mají často přehnané
představy a bujnou fantazii.
Našinec po adrese T.G.M. 14

ovšem příliš netouží. Našinec
totiž ví své. Bydlet v nejužším
centru totiž není nějaká zvláštní
výhra - spíš naopak. Tedy platí to
o čísle čtrnáct.
Agentura Hóser přeje všem
čtenářům, aby nemuseli nikdy
pobývat na adrese T.G.M. 14. To
se samozřejmě netýká těch, kteří
chtějí být primátory, zastupiteli,
radními a primátorskými úředníky...
Za Agenturu
Hóser ROSŤYK

Rostislav Kocmel
Sobotní odborová demonstrace na
Václavském
náměstí byla
sice mohutná,
přesto
na mě zapůsobila rozpačitým dojmem.
Připadalo mi to, jako by se
velká část sto dvaceti tisíc lidí
nechala vlaky a autobusy odvézt do Prahy na jednodenní
výlet. Průvod byl sice působivý, ale chybělo mu zapálení a
zájem jednotlivců na dosaže-

Konstalace hvězd Prostějova
Všude po městě to kvete, bohužel v plném rozkvětu je i zločinnost. Takže si dávejte bacha na kapsáře, kteří jenom čekají
na vaše zaváhání. Na pozoru buďte v supermarketech i v prostředcích hromadné dopravy. Ve městě se bavte, před prvním
májem je na programu dost slušných akcí.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Ve vašem případě bude nejlepší, když okamžitě zahájíte drastickou dietu.
Na životosprávu poslední dobou kašlete, což se
odráží na vašem zdraví. Přestaňte se přecpávat
a hodně sportujte!
Štíři - 24.10.-22.11. Díky důsledné dělbě práce
budete mít více času na sebe a partner vás bude
také vnímat daleko víc. Začněte se více věnovat rodinným povinnostem, protože neustále se
doma na sebe mračit nemůžete.
Střelci - 23.11.-21.12. Konečně potkáte člověka, kterému se můžete svěřit úplně se vším. Přítomnost tiché vrby bude mít pro vás mimořádně
kladné dopady. Uklidníte se a získáte ztracené
sebevědomí. Zkuste toho využít.
Kozorohové - 22.12.-20.1 Jste od přírody prudké povahy, takže ani tento týden si nenecháte
nic líbit. Musíte se ale krotit při jednání s nadřízenými, nechcete přece přijít o flek! Svůj elán
uplatněte při osobních plánech.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Než něco řeknete nebo
uděláte, napočítejte si raději v klidu do desíti a
pak jednejte. V těchto dnech budete potřebovat
hodně rozvahy, nedělejte nic v afektu. O víkendu si vyjeďte do přírody a zklidněte se tam.
Ryby - 20.2.-20.3. Uprostřed týdne se dozvíte
velmi příjemnou zprávu, budete doslova skákat
radostí. V následujících dnech ale díky tomu
hodně podceníte problémy v práci, což se může
záhy vymstít. Zůstaňte tedy při zemi.

ní vítězství. Tedy odstoupení
vlády. Měl jsem při sledování
televize pocit, že zúčastnění by klidně nechali vládu
být, jenom kdyby jim přidala peněz a ubrala na cenách.
K úřadu vlády se nakonec
nešlo a o generální stávce se
uvažuje. To je zatím výsledek
odborářské akce.
A jak to bude dál? Těžko říct.
Revolučně svrhnout demokraticky zvolenou vládu asi
není jednoduché a hlavně by
to mělo být právně i humanisticky „čisté“. Nejsem příznivcem defenestrací nebo jiných
nápaditých praktik, které

glosa týdne
někteří „demokraté z lidu“
navrhují.
Nejdůležitější slovo bude mít
vláda a poslanci, jež se k ní
přihlásí. Potom to půjde ruku
v ruce s „naštvaností“ obyvatel země dál. Nebo to torzo
vlády odpíská a konec může
být rychlejší než generální
stávka...
Ovšem co bude dál, to už
vůbec netuším a ani netipuji.
Snad jediné. Příští rok nový
prezident na Pražském hradě.
To je ta jistota!

komentář redaktora

Co si v mládí nakradeš,
ve stáří jako když najdeš
Martin Zaoral

Berani - 21.3.-20.4. K uskutečnění vysněného
plánu potřebujete nutně parťáka. Sami se do ničeho nepouštějte, nedopadli byste dobře. V závěru týdne si dejte pozor na svoji peněženku,
mohli byste nečekaně zchudnout.
Býci - 21.4.-21.5. Někteří lidé z bezprostředního okolí se vás budou snažit zdiskreditovat.
Toho se musíte vyvarovat a zavčas odhalit jejich
plány. Pomůže vám náhoda, ale ve středu a ve
čtvrtek buďte v maximálním střehu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Po celý týden budete mít
celkem štěstí v sázkách, tudíž byste se na tento
druh hazardu měli zaměřit. Nesázejte ale více
peněz, než je zdrávo. Na druhé straně se smiřte
s nezdarem v lásce.
Raci - 22.6.-22.7. Nedívejte se nalevo ani napravo a běžte tvrdohlavě za svým cílem. Možná
se vám budou plést do cesty lidé, kteří vám nepřejí úspěch. Ty ale přeskočte, přece si nenecháte pokazit opojnou radost.
Lvi - 23.7.-23.8. Můžete se stavět na hlavu, ale
v tomto týdnu se žádné srandy nedočkáte. Naopak vás budou tížit běžné problémy, které se
však kupí na pořádně velkou hromadu. Dobře
vám tak, máte je řešit pravidelněji.
Panny - 24.8.-23.9. Zůstáváte zbytečně v pozadí veškerého dění, chybí vám totiž sebevědomí.
Měli byste si ho rychle znovu získat, protože už
brzy budete postaveni před velké úkoly. A ty
zvládnou jen silné osobnosti.

rody jiné a největším nepřítelem
byla právě židovská komunita.
Máme tedy velmi slavného rodáka, ano, není sám, ale mám
pocit, že právě proto, že se
zabýval vědou, které většina
nerozumí, nechci zde nikoho
podceňovat, stojí tak trochu na
okraji zájmu. Ano, vyšly publikace (mimochodem doporučuji
jednu z nich od Ivana Blechy
s jednoduchým názvem Husserl) i muzejní výstavu bylo
možno okem popatřit, ale přece
jen by to chtělo nějakou trvalejší,
nejlépe stálou a důstojnou připomínku jednoho z velikánů, jehož
jméno má ve světě značný zvuk.
Bylo by škoda, aby ve vlastním
rodném městě zvuk nemělo.
Dočkáme se někdy? Snad nám
nehrozí například opakování
trapasu z dubna 1989, kdy konference o Husserlovi ke 140 výročí narození byla v Prostějově
zakázána a musela být přemístěna do Olomouce....

Jednu jistotu máme

Nejmilejší adresa

To je tuze pěkné! Prostějov
nemá ani padesát tisíc obyvatel a
na nejmilejší adrese T.G.M. 14,
tedy na radnici, má trvalý pobyt
téměř čtrnáct set lidí. Roztomilé
by bylo, kdyby magistrát vyhlásil
domovní schůzi trvale bydlících.
Ta by pravděpodobně proběhla
na stadionu, poněvadž jinam by
se tento ansámbl nevešel. Výborné by také bylo, pokud by radnice vyhlásila úklidovou sobotu
kolem domu a přilehlého ná-

zmíněný student se nakonec
lidově řečeno „zabejčil“, učil se
více jak dvanáct hodin denně a
maturitu v roce 1876, jak říká
dnešní mládež, „dal“. Toto však
jsou již léta neprostějovská, ale
snad jen zmiňme paradox, že
z oboru, ve kterém se nakonec
stal slavným, z filozofie, odmaturoval pouze dostatečně.
Kdo by si myslel, že osudy Husserla a našeho města se nadobro
rozpojily, tak je na velkém omylu, neboť jeho manželka, kterou
si vzal v roce 1887, Malvína
Steinschneiderová prožila dětská léta rovněž v Prostějově.
Poslední, bohužel smutná vzpomínka patří do okupace, kdy se
na seznamech prostějovských
zlikvidovaných Židů během
„holocaustu“, židé používají
termín „šoa“, objevuje také jméno Husserl. Ne, není to přímo
Edmund, ale evidentně i jeho
rodinu zasáhl tragický osud, kdy
jeden národ chtěl zlikvidovat ná-

sestavit obraz tehdejší židovské části města, neboť hovoří o
sklářské dílně naproti rodného
domu, o cestách úzkou uličkou
na tržiště a traduje se také vzpomínka z Hainova zahradnictví,
kde jej velmi zaujala vůně jedné
růže, kterou i po letech dokázal
popsat. Dnes nám ze židovských
uliček již nezbylo takřka nic a i
Husserlův rodný dům lze vidět
pouze na starých zašlých fotografiích, byl asanován v roce
1959.
Pochopitelně asi každého zajímají Husserlova školní léta.
Tady je třeba konstatovat, že
v Prostějově na místní měšťance
se Edmund učil ještě dobře až
výborně a byl chválen, pozdější
neprostějovská léta již tak veselá nejsou, dokonce olomoucký
gymnaziální profesorský sbor
uvažoval o tom, že student Husserl se svým liknavým přístupem ke studiu zřejmě ani k maturitě nebude připuštěn. Ovšem

„Chtěl jsem,
aby mě co nejrychleji naučili
číst a psát a pak
mi dali pokoj,“
tak popsal svůj
přístup ke vzdělání americký
komik, herec, režisér a zřejmě
nejslavnější „pseudointelektuál“ všech dob Woody Allen.
Podobný přístup k věci v současné době u nás zaujímá čím
dál více žáků a studentů.
Někteří z nich to ovšem dotáhli
k dokonalosti. Stěží se naučí
číst a psát, načež do školy dochází už jen v případě nepříznivého počasí. A jejich učitelé
jsou rádi! Svým nezvladatelným, vulgárním a agresívním
chováním totiž dokážou roz-

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

vrátit celou třídu. V mnoha případech se jedná o děti rodičů,
kteří sami mají dlouholeté trable se zákonem. Tatínek bývá
zavřený, maminka v podmínce a sourozenci v závislosti na
věku buď v kriminále, nebo v
pasťáku.
Samy „děti“ se přitom snaží
využít svého mladého věku.
Do patnácti let nejsou trestně
odpovědné vůbec, do osmnácti let se s nimi stále nakládá
„v rukavičkách“. Přitom ony
samy jako by se řídily heslem
„co si v mládí ukradneš, ve
stáří jako když najdeš“... Je
třeba dodat, že toto ve zvýšené míře platí pro mnohé malé
Romy. Ale nejen pro ně.
Jak tyto žáky připravit na jejich budoucí život? Na to
tradiční školství, kde se nevyučuje rozdíl mezi krádeží a

loupežným přepadením, jaksi
nestačí. Český stát se však
snaží nejrůznějším problémovým skupinám vyjít vstříc.
V této souvislosti mě napadá, že pro výuku podobných
výrostků by se mohl vydat
speciální slabikář, který by
se více přiblížil jejich světu.
Na jeho prvních stránkách
bychom pak mohli najít věty
typu „Vojta mlátí Emu. Máma
krade mísu. Táta maso. Ó my
se máme!“ Takový „speciální“
slabikář by patřil jen k dalším
z mnoha absurdit, se kterým se
setkáváme.
Jak s touto situací bojovat? To
je otázka. Mluví se o tom, že
jediným receptem na tyto problémy je vzdělání. Bohužel se
opakovaně neustále přesvědčujeme, že pro některé lidi je
vzdělání prostě škoda!

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY

..
JDE DO TŘETÍHO KOLA...

Čtěte na
straně 21

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme
vybrali trojici nejzajímavějších,
kterou vám nyní předkládáme...
Současně bychom vám chtěli
všem za jejich názory a podněty
poděkovat. Pište dál!

Nepotřebujeme
Dělnickou stranu
Sám jsem byl v posledních
letech neustálým kritikem práce policie, která podle mého
názoru naprosto nedostatečně
stíhala trestné jednání členů
romské komunity. Ať už státní
policisté nebo hlavně strážníci
městské policie nechávali cikány bez povšimnutí hulákat
po městě, vykrádat obchody,
hrabat se v kapsách nic netušících lidí v různých prodejnách
a podobně. Dnes se ale v tomto ohledu mnohé změnilo. U
nutno dodat, že k lepšímu.
Sám musím uznat, že především státní policie a kriminálka jako by vyhlásila nulovou
toleranci romským grázlům.
Jak jsem se mimo jiného
dočetl i ve vašich novinách,
v poslední době jsou loupežná
přepadení objasňována briskně a násilníci se snědou tváří
zavíráni jeden po druhém.
Akorát by mě zajímalo, proč
se závažné trestné činy spáchané Romy neustále opakují,
a kde se tito grázlové neustále
berou! Vždyť polovina těchto
hajzlíků z Husova náměstí je
za mřížemi! Ale obecně vzato,
jsem rád, že v Prostějově nepotřebujeme rabiáty z Dělnické strany a romské výstřelky
má (zatím) na uzdě policie.
J. D., Prostějov

Lukrativní nebožtíci?!
V poslední době se hodně přetřásá téma sociálních pohřbů a
hlavně to, která firma je bude
pro město vykonávat. Nechápu, proč se jednotlivé prostějovské „pohřebky“ o tuto
výsadu neustále perou, když
tyto bezobřadové pohřby se
vykonávají takřka za pakatel.
Nebo že by za touto službou
byl skrytý lukrativní kšeft? A
paní zastupitelko Copková,
na podzim jste ve Večerníku
vehementně kritizovala pana
Makového, že městu za tyto
pohřby nabídl dumpingovou
cenu. Teď ale vyhrály Technické služby za ještě nižší
cenu. Takže už jste spokojená?
A nyní se nebudete zajímat,
jak mohly Technické služby
vámi kritizovanou cenu ještě
více podlézt?
Martin Vejvoda, Prostějov

Tak je spusťte
a hotovo!
Když je tedy okolo stacionárních radarů na měření rychlosti všechno v pořádku, tak proč
už od minulého týdne nefungují? Nebude tedy problém
ještě někde jinde? Celé to drama okolo radarů se i mně zdá
velmi prapodivné. Jsem řidič
z povolání a sám bych uvítal,
kdyby se rychlost ve městě
měřila. Tak kdy můžeme očekávat znovuspuštění činnosti
radarů? Rád bych vzkázal těm,
co o tom rozhodují, prostě je
spusťte a hotovo! Zabijí se
tím dvě mouchy jednou ranou
- bude plná městská kasa a na
silnicích zavládne pořádek.
Jiří Trejtnar, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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Kozorohové - 22.12.-20.1

P
Prostějov
ěj - Fili
Filip Okl
Okleštěk,
š ěk
student SOŠPO
Prostějov je vnímán stále častěji jako město sportu. Mimo
úspěšných vrcholových klubů zde působí desítky sportovních
organizací, které mají také většinou oddíly pro děti a mládež.
Mimo organizovaných sportovních aktivit mohou Prostějované využít t zimní stadion nebo sportovní areály, které jsou součástí základních škol. Jak možnosti sportovního vyžití v Prostějově vidí mladí lidé, jsme se ptali v ulicích města...

JSTE SPOKOJENI S MOŽNOSTMI
SPORTOVNÍHO VYŽITÍ V PROSTĚJOVĚ?

Prostějov/mik

NEVÍM

Informační embargo ze strany policie na případ vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice trvá
i nadále. Vyšetřování tohoto otřesného případu ale nadále pokračuje v
neztenčené míře.

„Prostějované
mohou trávit volný čas
různě, ať už
navštěvovat ligové zápasy volejbalu, basketu či na znovuzrozený fotbal. Avšak vzhledem k
tomu, že se Prostějov prezentuje
jako sportovní město, chybí mi
tu více hřišť pro mládež, která
tak tráví více a více času doma u
počítačů. To je podle mne slabé
místo a mělo by se na tom zapracovat. Lidé by měli mít více
příležitostí, jak si zasportovat!“

Svědčí o tom skutečnost, že k opakovanému
výslechu, tentokrát za přítomnosti obhájců
dvou mužů obviněných z vraždy, respektive
ze spolupachatelství, byla na kriminální policii předvolána naše kolegyně. Ta, jak je již notoricky známo, zásadním způsobem pomohla
policii usvědčit jak spolupachatele vraždy D.
B., který vzápětí v naší redakci udal i hlavního
pachatele, jednapadesátiletého muže z Prostějova. Bohužel, z průběhu výslechu nemůžeme
v tuto chvíli přinést žádnou informaci, neboť
kolegyně se pod hrozbou pokuty zavázala do
protokolu svojí mlčenlivostí. Co jsme se však
přece jenom dozvěděli je skutečnost, že po
opakovaných výzvách v našem týdeníku se
vyšetřovatelé konečně začali zajímat o námi

Luděk Olbert,
pracující, 28 let
Prostějov

Lukáš Ryšánek,
student, 20 let
Prostějov

ANO
„Myslím si,
že volnočasových aktivit
je v Prostějově poměrně dost. Hodně jich
tu nabízí například Domov
dětí a mládeže-Sportcentrum
nebo jiné sportovní kluby.
Problém vidím spíš v aktivitě lidí, kteří raději vysedávají
doma. Každopádně nabídku
aktivit hodnotím kladně. Lidé
by se místo vysedávání u televize měli věnovat něčemu
užitečnějšímu.“

Policie si konečně
vyzvedla jeden z důkazů!
získaný list papíru, na který D. B. vlastní
rukou napsal jméno, adresu i telefonní číslo
mobilu svého vraždícího kumpána, se kterým
se v pátek 2. března vydali na loupežnou výpravu do domu v Okružní ulici číslo 31.
Oba dva pachatelé, kteří jsou obviněni z
vraždy a spolupachatelství jsou nyní umístěni ve Vazební věznici v Brně. Nikdo v tuto
chvíli nedokáže říct, jak tady budou dlouho
čekat na soud. Hlavnímu podezřelému hrozí až osmnáctileté vězení, Davidu B. pak až
desetiletý kriminál. Nikdo nepochybuje o
tom, že by si zasloužili až výjimečné tresty za brutální vraždu starého člověka, který
jednoho z nich bohužel neopatrně pustil do
svého bytu.

Případ i nadále pochopitelně sledujeme. A pokud byste třeba měli
vy nějakou informaci, která se celé nešťastné události týká, neváhejte a pište na adresu:
redakce@vecernikpv.cz.
ČEKÁ NA VÁS
FINANČNÍ ODMĚNA!!!

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
J t naprostí mistři ve svádění. Při erotických námluvách i
Jste
tento týden budete používat nádech tajemna, uhrančivý pohled a celkovou auru jisté lákavé nedostižnosti. V milostné
taktice sice nebudete nijak přímočaří, když ale dojde na činy,
stane se z vás neřízená střela. Pro trochu sexu jste ochotni
udělat cokoliv, mimo jiného i podrazit svého trvalého partnera. Nedivte se proto, že v nejbližších dnech vás čekají hádky
s člověkem, který si na vás dělá přednostní právo. Chceme
vás ovšem varovat, že pokud prožíváte silný erotický románek, nemusíte cítit žádnou potřebu vyprávět to kamarádům
v hospodě ani se tím chlubit mezi kolegy. Buďte zkrátka diskrétní a mějte úroveň. To vám ovšem na druhou stranu nebrání v tom, abyste se v ložnici nezměnili v divokou šelmu.
Patříte mezi nejerotičtější a nejvášnivěji založená znamení
zvěrokruhu. Sex je pro vás velmi důležitou součástí života,
dalo by se říci, že jste pro něj dokonce alfou a omegou žití.
Před víkendem si dobře rozmyslete, zda ho chcete prožít s
partnerem nebo si radši najít náhodného milence či milenku.
To druhé zavání průšvihem.

Příště: Vodnáři

www.vecernikpv.cz

jak šel čas Prostějovem ...

UŽ DNES!

Janáčkova ulice
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Startujeme přesně ve 20.00 hodin
in

Návrat ke

„starým” případům

Nový nádražní areál vznikl nedlouho po válce. Janáčkova
ulice nese svůj název od listopadu 1949 a je pojmenovaná podle
českého hudebního skladatele Leoše Janáčka (1854-1928). V
letech 1930-1949 se nazývala U Dráhy, během druhé světové
války německy Bei der Bahn. V roce 1869 zde byla postavena
budova tzv. severního nádraží (podle Moravskoslezské severní
dráhy) a o rok později se město napojilo na železniční trať Brno-Olomouc. Na konci války v květnu 1945 byla výpravní budova
téměř zničena výbuchem muničního vozu, v letech 1947-1952
byl postaven nový nádražní areál s restaurací a hotelem.
Foto: SOkA a Michal Kadlec
Příště: Skálovo náměstí

napsáno před

10
lety

Ohnivé peklo v Bedihošti. Požár mohl skončit katastrofou

Za poslední dva roky
došlo
v
okrese ke třem obrovským
požárům, které si vyžádaly mnohamilionové škody.
Před dvěma lety vyšlehly
vysoké plameny z objektu bývalého sila v Mlýnské
ulici, kde došlo ke škodě za
10 milionů korun. Vloni asi
stovka hasičů měla co dělat,
aby lokalizovala požár, který zasáhl bývalou sladovnu
v Mořicích. Zde došlo ke
škodě za šest milionů. Třetí
případ je velmi čerstvý, stal

se minulý týden. Doposud
nezjištěný člověk způsobil
požár zemědělské budovy
pro ustájení telat v Bedihošti. Pět milionů korun je jen
předběžně odhadnutá škoda…
Nebýt rychlého zásahu hasičů, mohl tento požár skončit
ještě větší katastrofou. Ve
vedlejších budovách totiž
místní zemědělci chovají prasata a hovězí dobytek. Zvířata
mohla uhořet, oheň se k nim
však naštěstí nedostal. Ve
čtvrtek, třičtvrtě hodiny po
půlnoci, zpozorovali místní

obyvatelé hustý dým vycházející ze zemědělské budovy.
Po jejich oznámení se k požáru sjely dvě profesionální
jednotky hasičů z Prostějova a
Olomouce, pět dobrovolných
sborů z Bedihoště, Kralic na
Hané, Klenovic na Hané, Vrahovic a z Oděvního podniku v
Prostějově. Zatímco v úvodu
vypadal požár celkem nevinně, během několika minut se
kritické místo změnilo doslova v ohnivé peklo. „Budova
postavená v roce 1980 patřila
dříve Zemědělskému družstvu
Bedihošť, které je v současné

době v likvidaci a celý objekt
je ve správě likvidátora. Dnes
ji má pronajatou soukromý
zemědělec, který tady uskladnil dvacet tun balíkové slámy.
Celý tento objem postupně
spolykaly plameny, které se
posléze rozšířily až na střechu
budovy. Ta rovněž celá shořela, navíc jsou kompletně vyhořelé zdi budovy, za své vzala i obrovská vrata. Bylo však
obrovské štěstí, že nefoukal
vítr a požár se nerozšířil do
vedlejších budov. Tady totiž
byla ustájena telata i dospělý
dobytek, o kousek dál ještě

Vybíráme pro vás „půltucet“

prasata,“ uvedl Jozef Novák,
uvedl zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru v
Prostějově Jozef Novák. Příčina požáru je podle hasičů
jasná. „Každopádně šlo o cizí
zavinění. Netvrdíme, že objekt zapálil někdo úmyslně,
mohlo jít například i o děti,
které zde mohly třeba potají
kouřit. Ohnisko požáru vzniklo právě pod uskladněnou slámou,“ dodal Jozef Novák.
Vyhořelou budovu nyní prozkoumá statik, který zjistí, zda
je možné přikročit k opravě
nebo demolici.

... tentokrát ze sortimentu:

MÁSLA
A

Rama
Máslová příchuť
400 g

Flora
250 g

Pomazánkové
máslo
200 g

Máslo
250 g

Zlatá Haná
250 g

Perla
plus vitamíny
500 g

39,90

28,90

22,90

24,90

19,90

32,90

29,90

28,90

17,90

34,90

20,90

25,90

39,90

28,90

19,90

32,90

20,90

24,90

39,90

28,90

12,50

29,90

19,90

32,90

-

39,90 (400 g)

17,90

19,90

19,90

-

39,90

29,90

12,90

28,90

19,90

32,90

Naše
š RESUMÉÉ
Máslo
l je jednou
d z nejdůležitějších
d l
h
surovin každé kuchyně, neb je potřeba pro vnější i vnitřní užívání.
Proto je důležité, vědět, kam si
pro něj zajít. Pro klasické určitě
do Lidlu, kde je oproti konkurenci
až o patnáct korun levnější. Za
stejnou cenu tam, obdobně jako
v Albertu, Kauflandu či Tesku,
koupíte Zlatou Hanou. Nejlevnější Ramu pak objevíte v Bille,
Floru hned na čtyřech místech.
Parlu s vitamíny si dejte do košíku
v Intersparu, klasické pomazánkové máslo zase v Kauflandu…
Dobrou chuť!

Požáry mohou posloužit
k rozvoji města
Prostějov/mls
27. DUBNA 1697
Historie našeho města zná hned několik katastrof a tragédií.
Prostějovu se nevyhnuly četné povodně a v roce 1690 dokonce
kroniky popisují silné zemětřesení. Ovšem k té pravé pohromě,
díky níž naše město málem celé lehlo popelem, došlo 27. dubna 1697. Kvůli nepozornosti ženy v kuchyni v domě na rohu
dnešní Vápenice a Olomoucké ulice došlo k požáru, který se
během několika hodin rozšířil zásluhou silného severozápadního větru až po současnou Brněnskou ulici.
DUBEN 2012
Právě tento týden jsme si připomněli 315. výročí nejzhoubnější
živelné pohromy, která kdy naše město zasáhla. Vždycky
ovšem platilo, že všechno zlé může být pro něco dobré. Po
požáru v roce 1697 následoval velký stavební boom. Zajímavé budovy z 18. století, které na místě vyhořelých domů byly
postaveny, pak ve městě zůstaly dodnes. I po revoluci došlo v
Prostějově hned k několika velkým požárům. K těm největším
bezpochyby patřil požár areálu bývalých zemědělských skladů,
který vyhořel před dvanácti lety, v dubnu 2000. Sklad zapálili
neopatrní zloději barevných kovů při opalování kabelů. Díky
specifické siluetě se pro ruiny vžilo pojmenování prostějovský
hrad. Pozůstatky Moragra nakonec byly srovnány se zemí.
Na jeho místě nyní radnice plánuje výstavba moderního kulturního domu, který by měl sloužit pro pořádání sportovních a
kulturních akcí.
INZERCE

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. dubna 2012

„JSI ADOPTOVANÉ,“ musejí říct rodiče svému dítěti do 6 let
„Bylo to příšerné,“ potvrdila nám Prostějovanka

Adoptované děti by se o svých skutečných rodičích měly dozvědět ještě před zahájením školní
docházky. Stanovit to má nový občanský zákoník,
který vstoupí v platnost za necelé dva roky. Tato
povinnost se okamžitě stala terčem mnohých diskuzí a polemik. PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
se podařilo oslovit ženu, která už má osobní zkušenost s daným problém. Sama ví, jak to bylo těžké
říct své malé dceři, že je adoptovaná a ona s manželem jsou jen „náhradní“ rodiče…
Prostějov/mik
„Podle mého názoru by mělo
i přes nový zákon zůstat čistě
na rodičích, zda svému dítěti
sdělí, že je adoptované. Nikdo nemůže rodiče nutit, kdy
tuto choulostivou věc dítěti
řeknou a jestli vůbec,“ míní
paní Jarmila z Prostějova,

která před jedenácti lety společně s manželem adoptovala
malou Klárku. S rozhovorem
souhlasila jen pod slibem zachování anonymity. „Když
jsme před lety dceru získali
k adopci a přivezli ji z kojeneckého ústavu, sama jsem
si říkala, že jí o adopci nikdy
neřeknu! Jenomže časem mě

okolí donutilo k jinému názoru. Dostala jsem strach, že
se to Klárka dozví od cizích
lidí a nikoliv ode mě nebo
od manžela. Přestože jsme se
obávali, že reakce dcery bude
příšerná, společně s manželem jsme dospěli k názoru,
že jí to sdělíme. Jen jsme
hledali ten správný okamžik.
A je pravda, že jsme ten moment neustále odkládali,“
zavzpomínala na dobu před
pěti lety paní Jarmila z Prostějova. Jak dodala, k zásadnímu prozrazení identity
došlo v době, kdy malá Klárka byla pár měsíců v první
třídě. „Její reakce byla strašná. Nejenom impulsivní, ale
vzápětí nás zkoušela svým
chováním i vydírat! Najednou si začala dovolovat to,
co by si v předešlých letech

nikdy nedovolila. Přecházela
na úplně jiné hranice chování, než byly doposud v naší
rodině určeny. Postupně se
to ale uklidňovalo, Klárka to
dokonce oznámila sama i ve
škole, učitelům i spolužákům. Dnes se o tom bavíme
normálně, nemáme jí v tomto směru už co tajit,“ dodala
paní Jarmila.
Malé Klárce se zpočátku ve
škole vysmívaly dvě děti, které adopci zřejmě považovaly
ve svém věku za něco potupného. „Hned na začátku jsem
navštívila třídní učitelku, ta
těmto dvěma dětem o samotě
vysvětlila, o co jde. Od té doby
se Klárce už nikdo nesmál ani
ji neponižoval. Naopak, dnes
se tím dcera už pomalu chlubí,“ uzavřela toto téma žena
z Prostějova.

Kdy to říct? Podle nového zákona budou muset
náhradní rodiče říct svému dítěti do šesti let jeho
věku o tom, že je adoptované. To může pro mnohé znamenat nemalé trauma...
Ilustrační foto
Nový zákon považuje za dobrý, ale znovu zopakovala, že
žádné nařízení nemůže rodiče
takto striktně nutit. „I psychologové tvrdí, že se dítě s takovou
zprávou vyrovná lépe v nízkém
věku než v pubertě. Předškolák to přijme, protože má své
rodiče, kteří se o něj starají.
Nezajímá ho jiný člověk, který

žije daleko,“ tvrdí na webových
stránkách ministerstva spravedlnosti náměstek ministra tohoto
resortu František Korbel. „To je
pravda, ani já si nedovedu představit, že bych to dceři oznámila
třeba až teď, kdy je jí jedenáct.
Její reakce by určitě byla ještě
příšernější,“ dodává paní Jarmila z Prostějova.

„NA ULICI JSEM ŽIL, NA ULICI Odvrácená tvář veřejných zakázek
I ZEMŘU,“ říká Jiří Parák Firmy vyhrávají jen díky dumpingovým cenám!

Nešťastného bezdomovce propustili z nemocnice
i z léčebny v Kroměříži
Prostějov/mls - Na lavičce
pod sochou básníka Jiřího
Wolkera jsme v pátek uplynulého týdně opětovně zastihli nemohoucího pětašedesátiletého bezdomovce Jiřího
Paráka. Naposledy jsme se
s ním viděli v prostějovské nemocnici, kam se dostal po pěti
dnech a nocích strávených na
lavičce na Žižkově náměstí.
Kvůli oteklým nohám se z ní
nebyl schopen zvednout. Co
je nového u člověka, který
dříve nebo později na ulici
zřejmě i zemře?
Bezdomovce Jiřího Paráka po
hospitalizaci v prostějovské
nemocnici odvezli do protialkoholní léčebny v Kroměříži.
Tam pobyl pouze dva dny,
ve čtvrtek jej opět propustili.
Hned v pátek jsme ho našli na
lavičce naproti prostějovskému Atriu. Opilého. V igelitce
měl stále rozpité krabicové
víno... „Proč piju víno? Proč
ne?! To si místo toho mám dát
pivo?“ reagoval na náš dotaz,
zda nepřemýšlí o tom, že by
se alkoholu vzdal. Oblečený byl jinak než posledně, na
opuchlých nohách měl zánov-

Zpátky na lavičce. Jiřího Paráka propustili z nemocnice i z léčebny. Chodit však stále může jen s velkými obtížemi a tak většinu času
tráví na některé z prostějovských laviček...
Foto: Martin Zaoral
ní sandály. „To mi do nemocnice přinesl chlapík z charity,“
vysvětlil Parák, kde se k „novému“ oblečení i obutí dostal.
Byl přitom ale už cítit močí...
Jiří Parák se během svého
opětovného života na lavičce
ze strany lidí setkal s dobrým
i zlým. „Občas mi sem někdo
přinese jídlo, za což jsem rád.
Na druhou stranu jsem svému
známému, který je taky bezdomovec, dal nějaké peníze,
ať mi skočí pro pečivo a víno.
On si je vzal a už se neukázal..,“ zmínil se otec dvou dcer.

S těmi se však nestýká, svoji
roli v tom může hrát právě
jeho záliba v alkoholu. Jisté je,
že muž se na ošklivě oteklých
nohou může pohybovat jen
s velkými potížemi. „Trošku
chodit můžu, ale bolí to. Spávám teďka zase na tržnici, kde
jsem přespával poslední tři
roky. Myslím, že tam i umřu,“
uzavírá svůj notně pošramocený příběh Jiří Parák.
Naplní se bezdomovcova marná předzvěst? Nebo se stane
zázrak? Čtěte Večerník i nadále, dozvíte se víc!

Prostějov/mik - Podnikatelé
skřípou zuby, radní si mnou
ruce! Takto by se dala charakterizovat současná situace při výběrových řízeních
na městské zakázky. Večerník zná dva případy, kdy stavební firmy získaly „kšeft“
za veřejné peníze jen díky
tomu, že v konkurzu nabídly neuvěřitelně nízkou cenu.
Přitom jde o milionové investiční akce města jako například rekonstrukci radnice
a opravy chodníků.
Prvním případem, kdy se firma snažila za každou cenu
získat městskou zakázku, je
výběrové řízení na opravy
chodníků v Prostějově. Radní
přiznali, že před vyhlášením
elektronické aukce počítali
s investicí v rozmezí od šesti
do osmi milionů korun. A čekali, která z firem nabídne
nejvýhodnější cenu. „V elektronické aukci na opravy
chodníků se podařilo dosáh-

nout mimořádně nízké ceny.
Nějaký čas se firmy předháněly v nabídkách, až ta konečná
vyzněla na zhruba dva a půl
milionu korun. To znamená,
že nám vítěz tohoto výběrového řízení opraví chodníky
velmi levně. Oproti původním
předpokladům tak ušetříme
přes pět milionů korun,“ uvedl
s úsměvem Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějov.
Jestliže ovšem samotní odborníci města původně spočítali,
že zakázka na opravy chodníků spolkne až osm milionů,
pak výsledná cena nabízená
vítězem konkurzu je až směšně malá. „Jsme si vědomi, že
tak nízká cena nemusí být zárukou kvality odvedené práce.
Mohu ale ubezpečit, že zajistíme důsledné kontroly oprav
chodníků i firmy, která toto výběrové řízení za tak levný peníz vyhrála,“ dodal první muž
prostějovské radnice, který je

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

Kostelec na Hané/mik - Po
oznámení o policejní razii,
o níž referujeme na straně 1
dnešního vydání, jsme se okamžitě dali do zjišťování dalších informací. Prostějovská
policie, která zásah v Kostelci
na Hané realizovala, však případ zatím nechtěla podrobněji
komentovat.
„Mohu zatím jen potvrdit, že
po úspěchu v Runářově byla
našimi kriminalisty odhalena další pěstírna marihuany
v Kostelci na Hané. V souhr-

nulého týdne razii. „Nezlobte
se, nic k vám tomu neřeknu.
Víte, je to choulostivá věc.
A ono nejde jenom o marihuanu...,“ sdělil nám majitel domu,
otec bývalého zastupitele F. P.
z Čelechovic na Hané. Celé
jméno bývalého politika nemůžeme z důvodu tiskového
zákona zveřejnit. Ovšem skutečnost, že to byl právě on,
který na zahradě domu v Kostelci na Hané pěstoval konopí,
nezapřel ani jeho otec. „Policisté hledali po domě i synovu
zbraň, on už ale žádnou nemá.
Není to žádný gangster,“ řekl

nám ještě předtím, než odmítl
delší rozhovor.
Přímo v Kostelci na Hané jsme
se pak od dalších svědků dozvěděli ještě jednu zajímavou
skutečnost. „Pan F. P. prý tvrdí,
že marihuanu pěstoval vyloženě pro léčebné účely. Chtěl
vyléčit svoji rodinu. Jeho babička trpí atopickým exémem
a degenerativní chorobou páteře. Stejně tak jeho sestřenice. Vyráběli prý z marihuany
mastičky, kterým léčili kožní
choroby,“ uvedla starší žena
z Bezručovy ulice, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Český květák a rajčata v dubnu? To fakt ne!

PRODEJCE ZELENINY před Priorem DĚLÁ Z LIDÍ BLBCE
Dokončení
ze strany 3
„Je to o to smutnější, že paní,
která takto označenou zeleninu
prodává, je sama zahradnice...,“
komentovala dále situaci Nevrlá.
Prodavačka ze stánku se pak
při návštěvě Večerníku přímo
na místě snažila tvrdit, že něco
takového možné je... „A proč
ne? Stačí, pokud ve sklenících
hodně topíte a svítíte,“ reagovala žena pracující pro pěstitelku z Držovic. Každému,
kdo měl někdy co do činění

s pěstováním zeleniny, se něco
podobného muselo zdát přinejmenším podezřelé. Obzvláště,
pokud takto označená zelenina a ovoce byly před Priorem
k mání už několik týdnů.
„Je to naprostý nesmysl! V současné době ve velké většině českých skleníků roste pouze salát
a ředkvičky, čeká se na okurky.
Květák v dubnu z českého skleníku je absolutní blbost. Rostlina
potřebuje denní světlo kvůli fotosyntéze,“ potvrdil Večerníku
Miroslav Nedělník, který provozuje rodinné zahradnictví
v Otaslavicích. To samé se týká
i rajčat. Jednou z mála výjimek

skutečně bývala rajská jablíčka
z jihomoravských Tvrdonic.
„Letos rajčata ještě nemáme,
budou až v červnu. Máme problémy s přívodem tepla z plynovodu, díky čemuž jsme si mohli
skleníky dovolit vytápět,“ informovala nás manažerka odbytu
společnosti Jižní Morava z Tvrdonic Zdeňka Myclová.
Jana Nevrlá se tomuto zjištění nediví. „Jsou případy, kdy
obchodníci nakoupí levná holandská rajčata z Lidlu a pak
je prodávají na stáncích jako
své vlastní výpěstky,“ zmínila
se. Podobné praktiky se přitom
nejen jí velice protiví...

Tento případ, na který jsme se
rozhodli upozornit především
z potřeby varovat veřejnost před
nekalými praktikami některých
obchodníků, však není vůbec
ojedinělý. Obdobně je na tom
například jeden z posledních velkopěstitelů zeleniny v regionu.
„Třeba na právě probíhajících
farmářských trzích v Olomouci
se s ´českým´ květákem vypěstovaným ve Francii setkávám
poměrně často. Už jsem tam na
vlastní oči viděl i člověka, který
uváděl, že prodává české pomeranče! Co na to říct? Raději tam
už ani nejezdím...,“ poznamenal
Miroslav Nedělník.

za hranicí únosnosti. Firmy se
však takto snaží přežít a zajistit
svým lidem alespoň nějakou
práci,“ komentoval situaci
Zdeněk Peichl, prostějovský
radní a zároveň generální ředitel stavební společnosti Pozemstav, která v uvedeném
výběrovém řízení skončila na
druhém místě.
Dá se tedy říci, že na současné ekonomické krizi se
dá ze strany města výrazně
ušetřit. Firmy ve snaze přežít nabízejí ceny za veřejné
zakázky pod hranicí skutečných nákladů. Jestli je ovšem
zaručena kvalita jejich práce
za tak směšné ceny, to ukáže
až čas...

VELKÁ SOUTĚŽ

Čtěte na
aně 21
tr
s
...
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„Je to choulostivá věc. Ono nejde jenom o marihuanu,“
svěřil se otec bývalého zastupitele, který pěstoval drogy
nu bylo zajištěno šedesát rostlin konopí setého a dále taška
se zpracovanou rostlinnou
hmotou. Na případu se však
dále pracuje, proto je toto mé
vyjádření maximum, co mohu
sdělit,“ odpověděl na přímý
dotaz Večerníku Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
Z důvodu velmi stručného
vyjádření šéfa prostějovské
policie jsme se pro podrobnější informace vydali přímo do
Kostelce na Hané. A zazvonili
jsme u dveří domu, ve kterém
policie provedla v úterý uply-

A co kvalita
,
zapláče?

zároveň osobou zodpovědnou za
ekonomiku města.
Druhým, a ještě výraznějším případem dumpingové ceny,
je vítězství stavební firmy ve
výběrovém řízení na rekonstrukci prostějovské radnice.
Jak jsme nedávno informovali,
zastupitelé pro tuto největší
investiční akci roku schválili vyčlenit z rozpočtu města
bezmála jednatřicet milionů
korun. A světe div se, vítězem
konkurzu se stala společnost
Unistav, která slíbila radnici
zrekonstruovat za pouhých
18 667 464 korun! „Současná
ekonomická krize a snaha získat alespoň nějakou veřejnou
zakázku nutí firmy nabízet ve
výběrových řízeních dumpingové ceny, kterými se výrazně
dostávají pod reálné náklady.
Je to evidentně ekonomicky

Vše je nyní v rukou kriminalistů
a vyšetřovatelů, kteří budou mít
v celém případu další slovo a jak
se zdá, tak i dost práce. Podle
našich informací totiž není „na
stole“ jenom pěstování konopí!
Případ naopak může mít ještě
mnohem závažnější pokračování... Celou věc tak budeme
pochopitelně i nadále sledovat.
Vše podstatné se pak dozvíte
v dalších číslech Večerníku.
Co říkáte na neustále se zvyšující
počet odhalených pěstíren drog?
Diskutujte na
WWW.VECERNIKPV.CZ

foto

TÝDNE

Pietní akce. Představitelé města uctili ve
čtvrtek památku obětí
hladové
demonstrace
v Prostějově. Jenom
připomeňme, že v roce
1917 demonstrovalo na
dnešním náměstí Padlých hrdinů zhruba osm
tisíc konfekčních dělníků
a dělnic, při níž přivolané
vojsko zabilo střelbou 23
lidí a dalších téměř 40
bylo zraněno.
Foto: Okresní státní
archiv v Prostějově

Olomoucká se bude ZAVÍRAT
V plánu je rekonstrukce vozovky

Prostějov/mik - Zřejmě už
během letošních letních prázdnin, pokud se stihne zrealizovat výběrové řízení na
zhotovitele stavby, se na pár
týdnů uzavře Olomoucká
ulice! Kraj totiž na žádost
prostějovské radnice má
připraveny potřebné miliony
korun na rekonstrukci povrchu komunikace.
„Rekonstrukce
asfaltového
povrchu v Olomoucké ulici
bude rozdělena na dvě etapy.
Nejprve se vyfrézuje vozovka
od železničního přejezdu po
nový most přes říčku Hloučela

a následně se položí nový
asfaltový koberec. Potom
se provede to samé v úseku
od železničního přejezdu
na druhou stranu až po
křižovatku s ulicí Vápenice,“
informoval Večerník Alois
Mačák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje, který je
zároveň prostějovským radním. „Celá věc má však jeden
háček. Od prvního dubna
totiž vešla v platnost novela
vyhlášky o zadávání veřejných
zakázek, ke které ovšem stále
chybí prováděcí vyhláška.
Než se tak stane, nemůžeme

na tuto investiční akci vypsat
výběrové řízení. Přitom už na
opravu vozovky v Olomoucké
ulici má kraj vyčleněny peníze,
zhruba tři miliony korun,“ řekl
Alois Mačák.
Olomouckou ulicí projede
denně patnáct tisíc vozidel
a komunikace začíná být
v zoufalém stavu. Na mnoha
místech jsou nebezpečně vyjeté koleje. „Víme o tomto problému a rekonstrukci chceme
realizovat v co nejkratším čase.
Věřím, že se tak stane o prázdninách,“ dodal náměstek hejtmana.

Téma Večerníku
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Jak trávíte volný čas?
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ženy a volný čas

INZERCE

Aktivity pro volný čas uprostřed uspěchaného životního stylu jsou stále zajímavější,
obchodníci se nás snaží nalákat i na jejich
nejrůznější kombinace. Současné pestré
nabídky otevírají cestu k řadě možností,
které s chutí objevujeme. Je-libo návštěva kadeřnictví, manikúry, kosmetiky nebo
psychologa či sportovního centra, aqua
aerobiku nebo snad jazykového kurzu? Případně toužíte začít více pečovat o své
tělo? Nebo si vyzkoušet dokonce některé méně tradiční návyky?
Ano, tohle všechno a ještě více nabízí Prostějov ženám! Je přece důležité si udělat
čas sama na sebe, vždyť nejde být věčnými služkami v domácnostech. A nestačí si
ani večer usednout k seriálu nebo knize. Je třeba se odreagovat i mimo náš domov.
Právě teď je tedy ten nejvyšší čas vybrat si některou z nabízených možností, kterých
je v celém regionu skutečně nepřeberné množství.
Ty nejzajímavější tipy vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník nabízí a doporučuje právě v rámci
naší tradiční tématické strany, o níž byl tentokrát velký zájem a tak nabízená paleta příStranu připravila redakce Prostějovského Večerníku
ležitostí je vskutku pestrá...

INZERCE

Studio TŘEZALKA se vytasilo s revoluční metodou...
Lymfatická masáž je ta správná metoda!
Prostějov/pr - Kdo by netoužil po dokonalé postavě? Kdo by nechtěl shodit
pár kilo? Kdo by se prostě nechtěl cítit
lépe...? Pokud máte tyto tužby, pak
neváhejte a využijte skvělé nabídky
odstranit ze svého těla nechtěné tukové
polštářky, či se jednoduše zbavit celulitidy. Za jedno ošetření v délce 90 minut
zaplatíte skvělou akční cenu dle internetové nabídky! Revoluční metoda k dosažení krásných výsledků ve formování
postavy je vhodná pro ženy i muže a
nejen v těchto dnech ji nabízí prostějovské Studio TŘEZALKA WELLNESS
v Partyzánské ulici.
Speciální lymfatická přístrojová masáž
zahrnuje 40 minut ultrazvukové liposukce
na kvalitním, certifikovaném přístroji a 20
minut radiofrekvence a dalších 30 minut
RUČNÍ lymfatické masáže. Určena je jak
ženám, tak i mužům všech věkových kategorií (18 až 75 let).
Ti z vás, kteří nevěří, že by jim mohla - byť
jakkoliv zázračná - masáž pomoci zbavit se
kil navíc, měli by jistě zpozornět. Ta lymfatická je totiž zcela něco jiného... „Nerozpus-

tí vám tukové zásoby, ale pomůže odstranit
vodu z těla a odpadní látky z podkoží,“
vysvětluje například Eva Struhovská, specialistka na lymfatické masáže.
A o co že tedy jde? Lymfatická masáž je
velice jemná technika masážních hmatů,
která má za úkol obnovit a zvýšit oběh
lymfy, protože lymfatický systém nemá
svoji pumpu. Jestliže nepracuje nebo je
jeho činnost zpomalena, zůstávají zbytky
látkové výměny v tkáních. Tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, celulitida a otoky. Pomocí
této masáže se lymfa aktivuje a odplaví
škodliviny z těla ven. Lymfatická masáž
pomůže odplavit váš tuk, který se díky
kavitaci přemění z pevného skupenství
na kapalné,“ prozradila Markéta Musilová, majitelka studia TŘEZELKA s tím,
že tělo po každé takové návštěvě mnohem lépe reaguje na pohyb a zdravou
stravu. „V den masáže byste ale neměli

sportovat a naopak pít hodně vody. Pak
vám lymfatická masáž zaručeně dokáže
pomoci s celulitidou, zbaví vás otoků a
celkově vylepší zdraví,“ láká k návštěvě
Musilová. A jakoby nádavkem s úsměvem dodává: „Rázem také získáte dojmem, že jste štíhlejší...“
Už rok přitom studio TŘEZALKA
WELLNESS nabízí revoluční přístroj
COCCON Duotechnology, který je
výjimečný tím, že kombinuje dvě technologie v jednom - kavitaci a radiofrekvenci.
„Můžu potvrdit, že to skutečně dělá hodně
a jedná se o velmi výraznou pomoc v hubnutí, především pak v partiích, které si to
nejvíce žádají,“ doporučuje bezbolestnou
liposukci třetí generace M. Musilová.
V masérském studiu TŘEZALKA
Wellness v Partyzánské ulici 3 vás
čekají nejen kompletní služby, ale i
výhodné cenové balíčky. Objednat se
můžete na čísle 604 786 232, či e-mailu: marketa@masaze-trezalka.cz. Více
informací pak můžete najít na internetových stránkách
www.masaze-trezalka.cz .

WELLNESS STUDIO vám nenásilně pomůže žít spokojeně a klidně
Prostějov/pr – Nejdůležitější je stanovit si správný jídelníček, dodržovat
životosprávu a být k sobě maximálně
zodpovědný. Jestliže tyto všechny
aspekty splňujete, jste šťastným
člověkem. Pokud ne, máme pro vás
šanci, jak to změnit! Iveta Škobrtalová,
majitelka prostějovského Wellness
Studia, vám totiž připraví takový
program, po kterém se za pár měsíců
budete cítit zcela jinak. Líp.
Že nevěříte? Věřte! Většina z nás, ať
už se jedná o ženu či muže, totiž ponejvíce ztroskotává na špatných životních
návycích. Z nich se pak rekrutuje stres
a především větší či menší zdravotní
potíže. Ostatně není se co divit. Doba
je hektická, a tak pod výmluvou, že
není čas, setrváváme v tom, co nám v
tu danou dobu vyhovuje. „Podnikatel,
nebo třeba pořádně zaměstnaná žena se
nemají čas ráno nasnídat, celý den pak
honí nejrůznější žebříčky a limity, aby se
nakonec večer nadlábli stylem – co lednice dá.. A to je opravdu to nejhorší, co
můžete udělat,“ říká Iveta Škobrtalová,
která si přesně takovým příběhem prošla.
Před sedmi lety se ale rozhodla, že to
změní. „Odhodlala jsem se k tomu na
základě vážné nemoci. Byla jsem na
dně. Dnes jsem vyrovnaná, spokojená a
hlavně klidnější,“ svěřuje se sympatická
žena.
Říkáte si, jak na to? Tak vězte, že špatné
návyky začínají už v obchodě při nákupu. „Jak jsem už říkala, hitem letošního

roku je takzvané nakupování do lednice.
Jde o to ušetřit lidem čas a poradit, co
vybírat, aby jim potraviny zbytečně
neškodily. Pokud má člověk silně zanesené tělo škodlivinami, pak většinu
prospěšných látek bez užitku vyloučí.
Nesmírně důležitá je proto detoxikace.
Očistná kúra přitom nestačí jednou za
čas,“ poznamenala Škobrtalová s tím, že
každý se vlastně dobrovolně rozhoduje,
zda zemře v padesáti, nebo chce žít do
stovky.
Přes veškerou informovanost lidé stále
podceňují pitný režim. Nejlepší tekutinou je přitom obyčejná voda z kohoutku. Některé tekutiny naopak spíš škodí.
Minerální vody obsahují vysoký podíl
soli, takže zadržují vodu a ucpávají
ledviny. Perlivá voda překyseluje organismus, černý čaj a káva dehydratují.
„Pití je klíčové v dopoledních hodinách,
kdy se nejlépe čistí ledviny a játra,“ radí
Iveta Škobrtalová, odbornice na výživu
a životní styl.
„Málokdo ví, jaký je správný poměr
stravitelné a nestravitelné vlákniny nebo
poměr rostlinných a živočišných bílkovin. Aby naši klienti nemuseli nákup
potravin dlouho řešit a složitě vybírat,
poradíme jim, protože máme přehled,“
nabízí pomoc majitelka studia, kde
profesionální rady nedoprovází sterilní
prostředí, ale přátelský přístup. „Přijďte
si k nám popovídat o tom, co vás trápí.
Nikoho do ničeho nenutíme. Prostě my
řeknete, co vás trápí a já se vám poku-

sím najít hodné řešení. Jestli této nabídky
využijete, to už je čistě na vás. Jde nám
především o člověka samotného, ale
on musí především chtít sám,“ zve k
přátelskému posezení Iveta Škobrtalová.
„Pokud bude mít klient zájem, vytvořím
mu program nejméně na půl roku a
výsledky se určitě dostaví! Ke každému
máme individuální přístup s ohledem na
jeho fyzickou kondici, kterou dokážeme
přesně změřit přístrojem Tanita.“
To vše nabízí Wellness Studio na
žižkově náměstí za akční cenu 99
korun, kterou zaplatí za analýzu, osobní konzultaci, rozbor jídelníčku,
doporučení potravin, vypočítání pitného režimu a proteinů. „Běžná cena
přitom je osm set až dvanáct set korun,“ upozorňuje Škobrtalová s tím,
že čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku upřednostní při sjednávání
termínu!
Úplnou novinkou pak je „VEČEŘOVÉ
MENU“, což je krabička tuhé stravy,
která vydá za plnohodnotné jídlo,
ale přitom se cítíte lehčeji, svěžeji a
hlavně nic se vám neukládá do těla. „V
Německu, Rusku a Mexiku jsou už lidé
na to navyklí, tady se teprve učíme...,“
vzkazuje závěrem Iveta Škobrtalová.
Takže je to prosté - přijďte to vyzkoušet!

Wellness Studio
Žižkovo náměstí 7, Prostějov
telefon: 608 818 080

Perfect studio ví, jak hýčkat vaše tělo
Po návštěvě Atria omládnete a zkrásníte

Největší síť solárních a relaxačních studíí v ČR.
Brno-Praha-Olomouc-Prostějov-Třebíč
Krásné a šetrné opálení dle norem EU.
Solária Ergoline, lampy Philips.
Kolagenária - omlazení a zlepšení vzhledu pokožky.
Lymfodrenáže - účinné formování postavy.
Věrnostní program pro členy klubu Bodysun.
Vyškolená obsluha, individuální přístup, poradenství.
Akreditované školící centrum licencované min. školství.
Při nové registraci nabití 100% kreditu ZDARMA.

Svatoplukova 29, Prostějov, tel. 582335350, www.bodysun.cz

Prostějov/pr Perfect studio je zavedené solární a regenerační studio
působící v Atriu na Hlaváčkově náměstí v centru Prostějova. O perfektní opálení svých klientů se stará od
roku 2008, v roce 2010 rozšířilo svoje
služby o neinvazivní formu liposukce
(kavitace) a od roku 2011 začalo nabízet také redukci vrásek přístrojem
MesoBOTOX.
Pokud tedy rády hýčkáte své tělo a
chcete mu poskytnout nadstandardní péči, je Perfect studio tou správnou
volbou.
Můžete se zde například příjemně prohřát své po zimě zkřehlé tělo v soláriích
s profesionálními vysoce výkonnými
UV trubicemi, které také zaručí rovnoměrné opálení celého těla. Při zakoupení permanentní vstupenky zaplatíte
pouze poloviční cenu!

Pokud navíc chcete postavu zdokonalit
do plavek, máte možnost využít metody
ultrazvukové liposukce (kavitace), která
má proti chirurgické liposukci řadu nepopiratelných předností – je bezbolestná,
účinná, dokáže vás zbavit tukových ložisek
i celulitidy, výsledky jsou jasně viditelné již
po prvním ošetření. Bezesporu největší výhodou je cena. Za jedno ošetření zaplatíte
jen 649 korun.
Skvělou novinkou v nabídce studia Perfect
je MesoBOTOX – revoluční neinvazivní
ošetření bez injekcí a bez vedlejších účinků,
které vás zbaví mimických vrásek. Bez bolestivých injekcí a jakýchkoliv zdravotních
omezení lze dosáhnout podobného účinku
jako u botulotoxinu (Botoxu®).
Veškeré informace vám ochotně poskytnou vyškolení zaměstnanci studia
nebo je najdete na webových stránkách:
www.perfectstudio.cz
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Expres
z regionu
Staňte se H
Hanáckým
aná
náck
á kým
cestovatelem!
Prostějovsko/red - Region HANÁ zahájí v neděli
6. května 2012 v 15 hodin
v Třebčíně v areálu ohrada
zajímavou turistickou akci.
Devátý ročník „Hanáckého
cestovatele” bude probíhat
od příští soboty do září tohoto
roku. Slavnostní předání certifikátů ,,Hanácké cestovatel“
proběhne v září v Hněvotíně.
Theatrování láká
na amatérské divadlo
Prostějovsko/red - Nejenom
Němčice nad Hanou budou žít
divadlem. Nadšení divadelníci se sjedou také do kulturního domu v Čelechovicích na
Hané, kde v sobotu 5. května
od 14.00 hodin vystoupí Velmi amatérské divadlo z Bystřice s inscenací „Velký nos
a vařečka”. Od pěti hodin se
pak tamtéž představí slovenský Divadelní súbor Volkovec
a jejich „Dámy a husári.” Ve
stejný den od 15.00 pak ve
Hvozdě. Ochotníci z Veľkých
Vozolan sem přijedou se
svým „Strašidlem”. Třetím z představení konaných
v rámci projektu mezinárodní
spolupráce Spojují nás tradice
bude vystoupení ochotníků
z Těšetic v Náměšti na Hané.
Představení Ženitba začne
v sobotu od 17.00 hodin.

FOTBALOVÝ BRANKÁŘ A PODNIKATEL JINDŘICH SKÁCEL SI KONEČNĚ ODDECHNUL:

NOVÍ MAJITELÉ CHTĚJÍ OBNOVIT ŽIVOT NA ZLECHOVĚ

Chátrající hotel by mohli otevřít za tři roky!
Nová naděje svitla dominantě okolí plumlovské přehrady. Hotel Zlechov minulý týden získal nové majitele. Jedním z nich se stal jistý Ladislav Koláček,
který v exkluzivním vyjádření pro Večerník slibuje
obnovení provozu hotelu, jenž je po letech chátrání
doslova v katastrofálním stavu. A se svými plány na
něm pohořelo už několik investorů... Uspějí tak nyní
další v pořadí?
Mostkovice/mls
Je to vždy hodně smutný pohled. Na recepci se místo
kufrů válí haldy odpadků, zdi
kavárny zdobí namísto čmáranice, vybydlené cimry s vybitými okny najdete tam, kde
kdysi bývaly útulné pokoje.
Takto už několik let vypadá
legendární hotel Zlechov stojící na břehu plumlovské přehrady...
Nyní se na konci temného tunelu objevilo pověstné světýlko. Nemovitost, se kterou
si už řada majitelů nevěděla
rady, v minulých dnech koupili další dva. „Náš záměr je
jasný. Chceme hotel opravit
a provozovat!“ hlásí Ladislav
Koláček, který se nedávno

Romové ze Studence
dostali i žumpovné!
(dokončení ze strany 3)
„Situace už byla naprosto neúnosná. Abychom předešli šíření
infekce, museli jsme objednat
speciální vozidlo, které žumpu
vyvezlo. Něco podobného jsme
už v minulosti udělali několikrát, samotní nájemníci domu
se o to vůbec nestarají. Přišlo
to vždy na přibližně dva a půl
tisíce korun,“ sdělila Večerníku
starostka Čelechovic Jarmila
Stawaritschová .
Obec peníze vždy dostala zpět,
předcházely tomu ale obrovské
komplikace. Ze začátku dostávali obyvatelé na vyvážení
speciální sociální dávku! Později jim stát z peněz daňových

poplatníků uhradil už jen část
nákladů. Zbytek vedení Čelechovic po dobrém i po zlém od
Romů zatím vždy nějak dostalo.
„Bylo to vždy hodně těžké. Například exekuce se v těchto případech
zcela míjí účinkem. Absurdní je, že
ač se nic nevymůže, obec musí zaplatit nemalé poplatky exekutorovi
a soudu,“ posteskla si starostka. Podobné fiasko nastává při vymáhání
poplatku za odpady, nebo dokonce
při upozornění na pálení odpadků.
„Přijede policie a věc se projednává
jako přestupek. Pokutu však nikdy
nikdo neuhradí a obec ještě musí
zaplatit tisícovku za projednání přestupku,“ uzavřela s gestem naprosté
bezmoci Jarmila Stawaritschová.

stal jedním ze dvou nových
spolumajitelů. Doposud podnikal v oblasti stavebnictví,
zároveň v této oblasti pracuje
jako soudní znalec. Dokáže si
tedy dobře spočítat, že náklady na opravu zpustlé nemovitosti nebudou právě malé.
„Z celého hotelu se nyní dají
použít v podstatě jen základy
a obvodové zdi. I stropy jsou
v katastrofálním stavu. V budově nezbyl jediný kus železa, o elektrických rozvodech
ani nemluvě. Objekt nikdy
nebyl připojen na vodovod
a kanalizaci. Je tedy jasné, že
náklady na opravu mnohonásobně předčí kupní cenu objektu,“ poznamenal Koláček,
který trvale žije v Přerově.
„V Plumlově mám dům po ro-

Otaslavice/jim - Čtyři drobnější investiční akce připravilo
na letošní rok zastupitelstvo Otaslavic. Po loňské
výstavbě
chodníků,
parkovacích míst a nájezdů
k domům za více než pět
milionů korun půjde tentokrát o skromnější činnosti.
Jmenovitě půjde o opravu dvou
úseků obecních cest navazující
na vznik splaškové kanalizace, dětské hřiště v areálu
mateřské školy, umístění kontejneru na bioodpad a přípravu
pozemků pro plánovanou
rodinnou zástavbu.

Chcete ušetřit? V Žešově přestaví vaše auto na LPG
Počáteční investice se vám může vrátit už za rok!

mohou potvrdit, že při spalování
LPG jsou nižší emisní hodnoty
než u benzínu.
Přitom bylo spočítáno, že vaše
investice se vám vrátí už po
ujetí 20 000 kilometrů. Kvalitní
a bezpečnou přestavbu na plyn
nabízí autodílna LPG Žešov,
která je autorizovanou montážní
dílnou LPG sítě Elpigas. Nabízí
přestavby motorových vozidel
na pohonné hmoty LPG a CNG.
V souvislosti s tím zajišťuje

i servis a revize výše zmíněných přestaveb. Jako autoservis
zajišťuje též kompletní servis
osobních aut pro vznětové i zážehové motory včetně pneuservisu. Najdete ji na adrese Žešov
26. Kontaktovat autodílnu lze
na telefoních číslech 604 203
774,723 556 929 či na emailu
lpg@lpgzesov.cz . Více o tom,
co autodílna nabízí, se rovněž
dočtete na webových stránkách www.lpgzesov.cz.

„Na dětské hřiště jsme požádali
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, na opravu cest z Programu obnovy venkova (POV)
Olomouckého kraje. Cena hřiště
bude asi 300 tisíc korun, dotace by činila 210 tisíc,“ sdělil
Večerníku otaslavický starosta
Rostislav Drnovský s tím, že
vzhledem k umístění u školky
půjde o prolézačky, houpačky,
šplhací stěny a další atrakce pro
děti od tří do šesti let. V případě
komunikací dojde k odfrézování
horní vrstvy a položení nového
povrchu na stopadesátimetrovém úseku.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

EXTERNÍ REDAKTOR/-KA
PRO REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Požadujeme: kreativitu, novinářského ducha, dobré
komunikační schopnosti, uživatelská znalost PC, časovou flexibilitu
Nabízíme: volnou pracovní dobu, zajímavé finanční
ohodnocení (+ motivační odměny)
Vaše nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu Haná Press s.r.o.,
Olomoucká 10, 796 03 Prostějov nebo na e-mail: kozak@pv.cz.
Vybraní uchazeči budou pozvání k ústnímu pohovoru

ŽRALOK FEST 2012. To byla přehlídka rockových kapel
Opravdové legendy
české rockové scény
a další kapely se představily uplynulou sobotu
v „plumlovském podzámčí“. Od druhé hodiny
odpolední se v kempu
Žralok rozezněly první
zvuky elektrických kytar a chraplavého hlasu
v premiérovému ročníku
„ŽRALOK FEST 2012.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner, u tohoto nadupaného „fesťáku“ samozřejmě nemohl chybět.
Zde je tak malá ochutnávka toho, co v sobotu
na „Žraloku“ probíhalo...

Plumlov/pp
Spolek Plumlovských nadšenců
se rozhodl uspořádat velkolepou
akci, která vyšla na výbornou.
Skvělý výběr kapel, doslova
letní počasí, to vše nahrávalo
pořadatelům do karet. Rocková
atmosféra se tak všem přívržencům této muziky dostala pod
kůži hned po překročení vstupní
brány. Vůně a chuť grilovaných
klobás, k tomu vychlazené pivečko bylo tím nejlepším doplněním energie pro všechny, kteří
se nechali unést rockovými melodiemi a patřičně si je užívali
na tanečním parketu.
Na Žralok festu 2012 pro vás
zahrály tyto kapely: Quercus,
Venefica, Dark Gamballe, Citron, Callibos M.S., Black Rose
a bonusově Real Eyes.
„Chtěli jsme dát prostor především kapelám z blízkého

Fotoreportáž

okolí, ale hlavním lákadlem
pro rockové fajnšmekry byly
jistě legendy v podání skupiny CITRON. Tito borci zahráli své nejznámější vypalovačky, ale také singly z novějšího
alba. Zpěv obstaral Michálek,
protože Standa Hranický je po
operaci,“ prozradil Večerníku
organizátor akce Marek Otruba. Ten si pochvaloval skvělé
výkony všech pozvaných kapel, příjemným překvapením
pak pro něj bylo vystoupení
DARK GAMBALLE. „Je to
náš premiérový ročník. Věděli jsme, že po organizační
stránce to bude náročnější,
ale musím s čistým svědomím
říct, že nám vše klapalo podle
představ. Vždyť i návštěva mluví za vše. Sešlo se tu
více než osm stovek nadšenců
rockové hudby,“ pochvaloval
si Marek Otruba.

I když byl festival výběrem
kapel určen spíše pro starší generaci, na své si přišli i mladí,
kteří zavítali do areálu kempu
Žralok. „Je to tady super, přijel
jsme hlavně kvůli Kalibosům,
ale jsem nadšen ze všech kapel,“
usmíval se například Vojta z Nezamyslic. „Citróni jsou moje
srdcovka, musela jsem přijít
a užít si tuto super atmosféru,“
přidala se Alena z Prostějova.
Stejně nadšeně působil také Mirek, který přicestoval z Budětska. „S kámošema jsme chtěli
zapařit na dobrou rockovou muziku. A povedlo se, je to nářez!“
Večerník může potvrdit, že nářez to opravdu byl. Kdo zavítal
na tento festival, musel být určitě po všech stránkách spokojen.
Na své si přišli všichni příznivci
rocku, ať už „kovaní rockeři“
nebo jen posluchači kvalitní
hudby. I autor tohoto článku

TO BYL NÁŘE
Z
se nachytal, jak si cestou z této
povedené akce pobroukává známé hity, které ten večer zazněly
v podaní některé z účinkujících
kapel...
Nezbývá tedy, než věřit, že nezůstane jen u tohoto ročníku,
ale můžeme se i příští rok těšit
na dávku skvělé muziky a snad
i další legendy české rockové
hudební scény. „Zhodnotíme
situaci a pak se rozhodneme,
jak naložit s případným dalším
ročníkem,“ vlil všem návštěvníkům naději organizátor akce
Marek Otruba.
Závěrem se mi honí hlavou
snad jen známá věta, We will
ROCK you!

JAKÝ BYL ŽRALOK...

HRÁZ přehrady SE NEOPRAVUJE
Stihne se napouštění?
Plumlov/mls - Nekončící seriál průtahů souvisejících s projektem revitalizace plumlovské přehrady napsal svůj další díl.
Letos by se měla opravit hráz vybagrované přehrady. Začátek
prací je zatím ve hvězdách. Za oddálením termínu stojí problémy s výběrem firmy, která by zakázku za přibližně sto čtyřicet
milionů korun měla provést.
„Do výběrového řízení se přihlásilo dvaadvacet firem, do užšího
výběru postoupilo pět zájemců. Práce blokuje odvolání jednoho
z těch, kteří mezi první pětku nepostoupili. Na průběh výběrového
řízení musíme být vzhledem k možným kontrolám ze strany Úřadu
pro hospodářskou soutěž velice opatrní,“ vysvětlila tisková mluvčí
Povodí Moravy Veronika Slámová.
Původní termín zahájení oprav byl plánován už na minulý rok.
Přehrada by se měla napouštět už příští rok na jaře. Stihne se to?
Kdy je nejzazší termín pro zahájení náročných oprav hráze? „To se
nedá odhadnout, každá z přihlášených firem počítá s různě dlouhou
dobou,“ reagovala Slámová s tím, že už nyní se dá předpokládat,
že nejprve, se opraví návodní líc hráze. „Opravy koruny hráze, to
znamená silnice a zídka včetně osvětlení zřejmě budou probíhat
i během napouštění,“ uvedla.
Už letos bychom se měli koupat ve vyčištěném Podhradském
rybníku. Zde na návštěvníky u kempu Žralok čeká upravená pláž.
„Bezplatně jsme ji pronajali městu Plumlov, které by se o ni mělo
starat,“ zmínila se v této souvislosti Slámová.

Opravu už potřebuje. Rekonstrukce zídky a silnice nacházející se
na tzv. koruně hráze zřejmě přijde na řadu až v době, kdy už se bude
přehrada napouštět.
Foto: Martin Zaoral

Konice: SYN MLÁTIL MATKU!
Policie ho vykázala z bytu...
Konice/mik - Případů domácího násilí rapidně přibývá.
A k jednomu takovému došlo
minulý týden i v Konici. Pětatřicetiletý muž byl policií vykázán z domu poté, co mlátil
svoji vlastní matku, na kterou
měl také verbálně útočit!
„V úterý v dopoledních hodinách oznámila na policii v Konici šestapadesátiletá žena, že jí
slovně a následně i fyzicky na-

Ruina. Bývalý honosný hotel v posledních letech hostil už jen bezdomovce a zloděje kovů. Podaří se jeho
obnova?
Foto: Martin Zaoral

OTASLAVICE plánují nepřetržitý sběr bioodpadu,
V OBCI VYROSTE I DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

představujeme regionální podnikatele

Žešov/pr - Stále více lidí přemýšlí o přestavbě auta na
LPG. Při současných cenách
benzínu i nafty se není co divit.
Důvody jsou jasné. Řidiči přestavbou výrazně ušetří. Cena
LPG je při srovnání s benzínem zhruba poloviční. Zároveň dosáhnou snížení hlučnosti
motoru. Výhodou v současnosti je hustá síť čerpacích stanic
jak v České republice, tak
i v EU. Přitom možnost jezdit
na benzín po přestavbě zůstává zachována.
Stále rozšířeným předsudkem
je, že automobily jezdící na plyn
jsou nebezpečnější než ty s benzínovými pohony. Přitom nádrže
na LPG jsou konstruovány tak,
aby nepraskly, při silném nárazu
dochází pouze k jejich deformaci. Z toho vyplývá, že LPG zařízení je při havárii bezpečnější
než benzínové. Riziko výbuchu
při nehodě je u nich nižší.
Při využívání LPG se rovněž
šetří motor, neboť nevytváří
karbonové usazeniny vznikající
při spalování benzínu. Technici

dičích. Znám tedy celou historii hotelu,“ vysvětlil, proč
se rozhodl ke koupi Zlechova.
Nový majitel nyní se svým společníkem plánuje v první řadě
zpracovat projekt na opravu hotelu. „Chceme obnovit provoz
restaurace i sálu a horní patro
upravit pro ubytování. Původní
kapacita hotelu byla osmadvacet lůžek, zvažujeme, že bychom ji o dvanáct míst rozšířili.
Kdy se hotel opět otevře? Tak
o tom je nyní předčasné hovořit, věřím, že by to mohlo být
tak do tří let,“ sdělil Večerníku
Ladislav Koláček, který si hodně slibuje od obnovení turistického ruchu na plumlovské
přehradě. K němu by mělo dojít
po jejím vybagrování a opětovném napuštění v příštím roce.
Jásat, že budeme brzy jezdit na
moderní Zlechov nemůžeme,
neboť podobné záměry měl
s hotelem například i jeho předchozí majitel Jindřich Skácel,
který jej koupil v roce 2007. Na
jeho opravu ovšem nakonec nesehnal dostatek finančních prostředků. Prodat se jej pak snažil
více než rok.
Takže, uvidíme...

776 159 120

Vydavatelství Haná Press s.r.o.
hledá v rámci rozšíření redakčního týmu
schopné kandidáty na pozici

Otaslavičtí se rozhodli zareagovat i na zvýšenou pozornost
věnovanou bioodpadu a jejich
ambicí je vytvořit místo pro kontejner na shnilé ovoce či posečenou
trávu. „Firma Respono, která
u nás provádí sběr komunálního
odpadu, nám bezplatně poskytne
kontejner a odvoz bude prováděn
v okamžiku, kdy se naplní.
Takže nebudeme muset čekat
třeba čtrnáct dní, ale v sezoně ho
odvezou třeba i dvakrát za týden,“
podotkl starosta. Ten očekává,
že zájem mezi občany bude,
přestože si částečně kompostují
sami. „Nic jiného jim nezbývá.

Trávu nemohou vozit nikam, leda
až do sběrného dvora. Myslím si,
že možnost přivítají, jinak by to
skončilo ve směsném odpadu,“
domnívá se Drnovský.
V příštím a přespříštím roce pak
zastupitelé počítají s výstavbou
osmi nových rodinných domů,
konkrétně v lokalitě Cihelna na
severozápadním okraji obce.
„Je to velice příjemné místo,
chráněné od severu s výhledem na jih. Zájemci se nám
samozřejmě hlásí, v letošním roce
ale asi kromě projektové dokumentace a stavebního povolení,
jehož vyřizování bude trvat půl

roku, nic jiného nezvládneme,“
krčí rameny nad administrativními prodlevami starosta Otaslavic.
Osobně doufá, že obec uspěje
s žádostí o příspěvek na zbudování inženýrských sítí, například
z Operačního programu Životní
prostředí nebo POV a příští rok je
natáhne. „Souběžně s tím by šel
prodej stavebních parcel, asi formou
veřejné dražby, protože zájemců se
již teď hlásí několik a myslím si, že
všechny ani neuspokojíme,“ doplnil
Drnovský s tím, že další pozemky
určené k zástavbě již obec nevlastní.
„V územním plánu s výhledem na
padesát let samozřejmě máme vytipovaná další místa pro rodinné
domky, ale tyto pozemky jsou
soukromé a obec s nimi nemůže
hospodařit,“ vysvětlil starosta
Rostislav Drnovský.

Čarodějnice se slétnou na plumlovský zámek
Po roční pauze se vrací oblíbená akce Plumlovských nadšenců

Plumlov/mls - Čarodějnice se jednou za
čas musely scházet s ďáblem a skládat
mu účty ze své činnosti. Na tyto schůzky
zvané sabaty, konané na osamělých
místech v noci, se slétaly na dřevěných
vidlích potřených čarodějnou mastí.
Na ochranu před čarodějnicemi se na
vyvýšených místech zapalovaly ohně.
Postupem času se z těchto ohňů stávalo
„pálení čarodějnic“. Oblíbenou destinací všech čarodějnic nebyly v historii
pouze Petrovy kameny na Šumpersku,
ale i zámek v Plumlově. Stejně tak tomu
bude i letos. Která z nich se stane tou
nejkrásnější?
Noc z 30. dubna na 1. května byla vždy
pokládána za magickou. Letos potřinácté se
na tak zvanou „Valpružinu noc“ v pondělí
30. dubna slétnou na zámek v Plumlově
čarodějnice z celého Prostějovska. Bude
se zde konat už 13. ročník akce, kterou
má ve své režii Spolek Plumlovských
nadšenců. Program začne již v 16.30
hodin
vystoupením
čarodějnického
potěru. Následně své „techtle mechtle“
předvedou
plumlovské
čarodějnice
i čiperné ježibaby vystupující po přibližně
sto letech. K vidění bude i Rondo Alla
Turca na motivy jedné z oper W. A. Mozarta, které sklidilo bouřlivý potlesk na
plesu Plumlovských nadšenců. Pro děti

bude připraven Zelínin strašidelný
pětiboj. Všechny ježibaby bez ohledu
na míry, váhy, počet bradavic i věk
se pak utkají o vysoce prestižní titul
nejkrásnější respektive nejošklivější
čarodějnice regionu.
„Jako hlavního hosta jsme si letos
pozvali komedianta, klauna, žongléře
a kejklíře Vojtu Vrtka. Ten k pobavení publika používá například
hořící louče, srpy, košťata, trumpetu,
slepice i nočník. Myslím, že mezi nás
výborně zapadne,“ prozradil Marek
Otruba z pořádajícího Spolku Plumlovských nadšenců.
Po setmění pak se svoji ohňovou
show vystoupí skupina z Vyškova
s příznačným názvem Prometheus.
Vatra pro upálení přítomných
čarodějnic pak vzplane v devět hodin. Následovat bude taneční večer
se skupinou Tandem. Pro návštěvníky
bude po celou dobu připraven rozsáhlý stánkový prodej, občerstvení
mastné, slané i sladké. Žízeň případně
touhu po neviditelnosti uspokojí řada
čarodějnických lektvarů.
Akce se uskuteční za každého počasí.
V případě deště budou na zámku
připraveny párty stany. Vstupné na tuto
výtečnou akci je i letos dobrovolné!

Rockové legendy. Hlavním lákadlem festivalu byly legendy Frontman. Zpěvák hudebního seskupení Callibos bra- Bonusová vsuvka. Záměr pořadatelů o obohacení festivalu
české rockové scény. Kapela Citron ukázala, že ještě stále vurním způsobem komunikoval s publikem. Odměnou mu další skvělou kapelou se ukazál jako dobrý tah. Kapela Real
Eyes toho byla důkazem.
3xfoto: Josef Popelka
byl zaplněný taneční parket a nadšení fanoušků.
nepatří do starého železa a přiváděla návštěvníky do varu.

Radek Rozmánek: „Splácíme několik úvěrů a musíme šetřit každou korunu“
Starosta Brodku u Prostějova věří v desítky milionů z Unie na kanalizaci
Brodek u Prostějova – Novou tváří v komunální
politice je od roku 2010 Radek Rozmánek. Nejenže
se v podzimních volbách stal zastupitelem, navíc
i nástupcem Antonína Crhonka v pozici starosty
Brodku u Prostějova. A jeho priorita je jasná – postavit společně s Ondraticemi kanalizaci s čističkou,
po níž by následovala oprava silnic, chodníků i zeleně. Loni obec zateplila školu, letos by ráda vyměnila
okna na dvou bytových domech.
Jiří Možný
Brodek u Prostějova
společně s Ondraticemi
plánuje splaškovou kanalizaci
a čistírnu odpadních vod. Jak
jste pokročili?
„Plánujeme, nicméně naše
možnosti jsou značně omezené
a limitované. Splácíme několik
úvěrů a musíme šetřit
každou
korunu.
Nemůžeme
se
pustit do ničeho
nákladnějšího, aniž
bychom
získali finanční

prostředky z dotačních titulů.
Náš svazek obcí je v zásobníku
žadatelů o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí
a čekáme, zda uspějeme.
Nicméně
doposud
jsme
neobdrželi žádné oficiální stanovisko ze Státního fondu
životního prostředí.“
Takže stále čekáte?
„Čekáme, ovšem ne se
založenýma rukama v klíně.
Rozjeli jsme výběrová

řízení na tendrovou dokumentaci, na správce stavby. A v závislosti na nich budeme realizovat
další výběrová řízení na poskytovatele bankovního úvěru, abychom se do akce mohli pustit,
pokud dostaneme dotaci. Pro
obě obce by to totiž byla velká
investiční akce, předpokládá se
částka přesahující 170 milionů
korun.“
Víte alespoň, kolik peněz
byste mohli dostat?
„Peníze poskytne Evropská unie
ze sumy vyčleněné pro roky 2007
až 2013 s tím, že čerpání bude
možné i po roce 2013. Podle
žádosti podané v rámci 13. výzvy
by dotace měla činit 78 procent.
Teď se zaměřujeme na přípravu,
abychom byli schopni Státnímu
fondu životního prostředí doložit,
že jsme schopni a připraveni akci
zrealizovat. Žádný harmonogram
ovšem není známý, štěstí přeje
připraveným.“

„Žádn harmonogram
„Žádný
nnení známý,
štěstí ppřeje připraveným.“
Starosta Radek ROZMÁNEK
o dotaci na kanalizaci
Počítáte s jinými žádostmi
o dotace?
„Kanalizace s čističkou je
finančně náročný projekt, který
nám trošičku svazuje ruce
v dalších aktivitách. Musíme volit
priority a prioritou pro nás oprav-

du je čistírna a kanalizace. Proto
jsou další akce méně nákladné,
jedná se v řádech o statisíce.
Žádali jsme o dotaci na přemístění
a opravu pomníku, dále z Programu na obnovy venkova na
výměnu starých oken za nová
plastová. Máme v majetku hodně
bytových domů a týkalo by se to
dvou domů. Kdybychom dotaci
nedostali, udělali bychom to na
j
jednom
z nich z vlastních zdrojů.“
Představme si, že kanalizace s čističkou jsou
hotovy. Co by mohlo následovat?
„Kanalizace představuje rozkopání komunikace, chodníků,
veřejného prostranství. Rozkopání bude značné, určitě
to obec poznamená a změní.
Bereme to jako základ, na
který budou navazovat další
investiční akce, do té doby nesmyslné. Opravy komunikací
i přehodnocení veřejné zeleně.
Proto na peníze čekáme, proto
jje to ppriorita.“
V minulém roce jste
dostali peníze na zateplení školy. Lze již nyní říci,
kolik to uspoří energie?
„Za zhruba pět milionů osm
set tisíc jsme provedli zateplení dvou budov základní
školy včetně výměny oken
a vstupních dveří. Dotaci nám
poskytl stát z Operačního programu Životní prostředí, ale
zatím jsme nedostali všechny
prostředky. Čekáme na stanovisko fondu, měl výhrady
k zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení. Uplynula topná
sezona a bude se dělat energet-

ický audit, který posoudí, jaké
úspory jsou a zda jsme splnili
podmínky. Když jsem se díval
na spotřebu plynu, tak úspora
je podle mě výrazná. Ovšem
j
nejsem
energetický auditor.“
Chystáte na letošek
i kulturní a společenské
akce?
„Obec je účastníkem sdružení
Kultura na dosah ruky, spolupracujeme se školou a školkou,
je tu občanské sdružení HraPaMo věnující se práci s dětmi.
V květnu podnikneme výlet do
zoo v Brně, připravujeme akci
ke Dni dětí, kterou bychom 2.
června spojili s hasiči a jejich
kácením máje. Dále plánujeme menší akce, třeba výšlapy
s dětmi do okolí spojené
s opékáním špekáčků, pro naše
seniory odpolední posezení pod
lipami. A 24. srpna vystoupí na
zámeckém nádvoří Hradišťan.
Podporujeme i sport, konkrétně
fotbalový oddíl, stolní tenisty.“
Brodek leží v těsné blízkosti rychlostní komunikace z Olomouce na Brno.
Vzrostl v obci za poslední roky
provoz?
„Je pravdou, že jakmile se zavedlo mýto, postupně narůstá
provoz na komunikaci III.
třídy, která vede Brodkem.
Nárůst je rok od roku patrnější,
obcí projíždí poměrně hodně
těžkých nákladních vozů a komunikace tím trpí. Podle mého
názoru ovšem obec nemá žádné
možnosti, jak se tomu bránit. Je
to veřejná komunikace III. třídy
v majetku kraje, takže ji může
užívat každý řidič.“

padá její pětatřicetiletý syn. Policisté během šetření zjistili, že
napadání ze strany tohoto muže
se děje již delší dobu a neustále
se stupňuje. Z výše uvedených
důvodů policisté muže zadrželi
a následně vykázali ze společného obydlí,“ uvedl mluvčí Policie
ČR Josef Bednařík.
Jaký má případ pokračování, to
bude Večerník zjišťovat v příštích dnech...

Řidič projížděl Myslejovicemi
opilý jako slíva - přes tři promile!
Myslejovice/mik – Tak to přehnal! Policisté v Myslejovicích
zadrželi řidiče postarší škodovky, který vykazoval známky opilosti. Podezření se záhy
potvrdilo.
„Podezřelým z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky je devětatřicetiletý muž
z Prostějova, který byl o víkendu dne 22. dubna v obci
Myslejovice po osmé hodině
ranní kontrolován jako řidič motorového vozidla Škoda Favorit.

Orientační dechovou zkouškou
mu policisté naměřili 3, 08 promile alkoholu v dechu. Proto
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu,“
uvedl Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Nesvědomitému
řidiči hrozí nyní obrovské patálie. „Podle trestního zákoníku
lze za tento čin uložit trest odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodal mluvčí policie.

„Ťukanec“ u Vranovic

Jen plechy. Nehoda u Vranovic skončila naštěstí bez
zranění. Foto: Policie ČR
Vranovice/mik - Nejen na dálnici, ale i při sjezdu z ní si musí
šofér dávat pozor. Přesvědčil
se o tom postarší řidič z Brna,
který ve středu u Vranovic
nedal přednost mladé ženě za
volantem Renaultu a došlo ke
srážce.
„Ve středu kolem šestnácté
hodiny došlo na sjezdu z rychlostní komunikace číslo 46 od
obce na Vranovice k dopravní
nehodě mezi dvěma osobními
vozidly,“ prozradil Josef Bed-

nařík, zastupující mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak dále sdělil, šestašedesátiletý řidič Škody
Octavia z Brna, který sjížděl ze
zmíněného sjezdu, přehlédl vozidlo Renault jedoucí po hlavní
silnici od Žešova, nedal přednost Reanultu, který řídila čtyřiadvacetiletá žena a došlo ke
střetu! „Při nehodě nebyl nikdo
zraněn a dechová zkouška u řidičů byla negativní,“ dodal Bednařík s tím, že hmotná škoda na
vozidlech činí 151 tisíc korun.

Kultura v Prostějově a okolí
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Plumlovský zámek
Sobotní koncert známého českého písničkáře a scénáristy
v music clubu Apollo
13 se opravdu podařil! Ondřej Ládek
alias Xindl X nastartoval svou jízdu krátce po deváté hodině
a prostor před pódiem
se postupem času
pomalu, ale jistě zaplňoval. Během pár
minut se do rytmu
písní mísících v sobě
prvky bluesu, folku
a jazzu kroutil nejeden
zadek návštěvníků...
A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner všech
akcí v Apollo 13, byl
pochopitelně u toho!

Prostějov/nih
Xindl zahrál při sobotním vystoupení průřez svou tvorbou.
Slyšet jste mohli staré známé
songy, jako například Anděla,
Mlč a buď ráda, přes ty novější,
které zastoupil třeba Dráček
Mindráček a další. Zazněla také
jedna vánoční improvizace a pár
„fungl nových“ songů.
Všichni účastníci se skvěle bavili,
v závěru večera dokonce fanynky
vyhecovaly Ondřeje natolik, že
do rozjařeného davu odhodil své
tričko a chvíli to vypadalo, že pryč
poletí i kalhoty, z čehož nakonec
(bohužel) sešlo... V odhazování
svršků následovaly poté svůj idol
i některé skalní fanynky, navíc
v průběhu koncertu si mohli
všichni přítomní také zazpívat
či zacvičit. Zpěvák měl na pár
písní nachystanou pro publikum
speciální choreografii, do které se
spousta přítomných ochotně zapojila hlavně při písničce Anděl.
Na prostějovském koncertu vystoupil Xindl X také s kapelou ve
složení: David Landštof - bicí, Josef Štěpánek - kytara, Jan Cidlinský - baskytara a Dalibor Cidlinský mladší - klávesy, banjo, kytara.

Xindl X TO ROZJEL
v Apollu NAPLNO

Šoumen. Xindl X v Apollu válel.
Po vystoupení bylo možné na
místě zakoupit cédéčka, trička
nebo placky Xindla. Kdo chtěl,
mohl zpěváka poprosit o podpis
či fotografii; zkrátka a dobře celý
večer panovala pohodová nálada,
pivo i jiné lihoviny tekly proudem
a my se už můžeme opět těšit, až
k nám tento chlapík s osobitým
a svébytným stylem písňových

Foto: Nikol Hlochová
textů, ve kterých má stejnou váhu
osobní výpověď i smysl pro ironii
a nadsázku zase dorazí.
A stát se tak má již brzy, a to
v rámci „Kulturního léta na Plumlovské přehradě“. Na 29. června
je totiž naplánován galakoncert
za vysvědčení, v němž Xindl
X vstoupí společně s populární
partičkou Mandrage.

Nejvýznamnější kulturní akce týdne

okouzlí ŽENSKÝ ŠARM
Plumlov/pr - Pokud máte
rádi historii, ale také módu,
Večerník vás zve na akci
„ŽENA A ŠARM NA ZÁMKU“, která se koná v sobotu
5. května ve 14:00 na Zámku Plumlov. První květnová
sobota bude patřit ženám,
stylu a módě.
Tato akce vznikla ve spolupráci
plumlovského zámku s kosmetickým a kadeřnickým salonem
Charme na podporu návštěvnosti zámku a prostějovských
podnikatelů v oblasti módy.
Půjde o tématické odpoledne
věnováno ženám, kráse, stylu
a módě. Za celou akcí stojí nápad majitelky Salonu Charme
- Jany Pavlů, která chtěla pro
své klienty uspořádat příjemné setkání jako poděkování za
dlouholetou přízeň.
Celý program bude moderovat
herečka Lucie Vačkářová. Kromě prezentace o kosmetice budou na programu také módní
přehlídky. Jako první v pořadí
se představí Katka Burešová
s vlastnoručně šitými dobovými kostýmy, abychom mohli

Ilustrační foto
posoudit, jak se ženy oblékaly
v minulosti. Současné módní trendy si připravil obchod
SOHO či Ladye´S Boutique
a večerní toalety známá módní
návrhářka Eva Hrachovcová.
Pánskou kolekci pak představí
úspěšný prostějovský módní
návrhář Ondřej Ziegler, stojící za vznikem značky Andrea
Zieglerini.
Skvělou kulisou pro tuto událost jsou prostory zámku, které
určitě celou atmosféru ještě
umocní. Budete mít také je-

dinečnou příležitost prohlédnout si prostory zámku, jak
je mnozí ještě neznáte, v doprovodu odborného výkladu
průvodců. Lístky na prohlídku,
která proběhne na závěr akce,
tedy v podvečer kolem 18:00,
je možné zakoupit na místě
v ceně šedesáti korun, děti mají
vstup zdarma. Tento den se jistě stane lákavou podívanou pro
širokou veřejnost, která si zde
může oddechnout a načerpat
novou inspiraci, co se týká vizáže a módy.

DOTEKY MÓDY 2012: Galavečer módy, kreativity a krásy zná své vítěze
S modely z molitanu, „cédéček“, ale i z plastu bojovalo
celkem devatenáct finalistů na galavečeru Doteků módy. Již dvanáctý ročník tradiční soutěžní přehlídky proběhl v pátek v prostějovském divadle a mediální partner akce PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl na místě.
Prostějov/akr
Večerem s humorem sobě vlastním provázel známý herec Tomáš Hanák, samotný galavečer
Doteků módy zahájila pražská
skupina Nano Illusions. Celou
soutěž pak otevřela přehlídka
studentů ze čtvrtého ročníku
Střední školy designu a módy.
Poté se představily dvě soutěžní
kategorie, a to „Oděv“ a „Oděvní doplněk“. Klání bylo určeno
pro módní nadšence od patnácti
let. Tentokrát se soutěž moh-

la pyšnit i mezinárodní účastí,
protože do samotného finále
se probojovali také návrháři ze
Slovenska, celkem pak dorazilo
devatenáct soutěžících.
První cenou a zároveň tak největší motivací byly hodnotné
ceny. Pro kategorii „Oděv“ to
byl poukaz na 10 000 korun,
v kategorii „Oděvní doplněk“
se zápolilo o 2000 korun.
O absolutních vítězích rozhodovala porota složená ze
zástupců odborníků a sponzorů, v níž zasedli mimo jiné

zpěvačka a modelka Viktoria,
módní návrhářka Iveta Řádková a designer Lukáš Linder
či ředitelka SŠDAM Ivana
Vaňková. A měli opravdu ne-

Druhé místo. Pomyslnou stříbrnou medaili si z prestižní soutěže
Doteky módy odnesla originální kolekce Sabiny Salčákové s názvem FUTURE-CUBE.
Foto: Aneta Křížová

členů skupiny - Milana Červinky a i proto se mi výstava jejich skupiny
velmi líbila.
Osobně mi bohužel uniklo představení souboru Moje divadlo v Národním
domě, které bez pochyby tvořilo vrchol
měsíce v oblasti ochotnických divadel.
Z bohaté fotografické nabídky mi v paměti uvízla výstava Františka Odehnala
v galérii U Hanáka, které představila
krásné fotografie nás obklopující přírody. František Odehnal ke svým fotografiím přidal tradičně během vernisáže
velmi zábavný proslov.

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
„Již potřinácté se s vámi setkávám na
stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně na konci
měsíce otevírám své kulturní okénko.
S radostí mohu i nadále konstatovat, že
i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak doufám, že jako
předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova je vám moje přibližování
novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény přínosem.“

Mladí hudebníci…
Kulturní duben se již podvacáté nesl
ve znamení festivalu, který pořádá pod
názvem´Prostějovské dny hudby´ Základní umělecká škola Vladimíra Ambroze.
Festival zahájil šestnáctého dubna koncert, na němž nechyběl houslový virtuóz
Václav Hudeček. Následně se střídaly

lehkou úlohu, protože všechny
prezentované modely působily
naprosto profesionálně jako
od skutečných renomovaných
módních návrhářů.

koncerty představující různé žánry
hudby: po jazzovém koncertu například
následovalo vystoupení dechového orchestru ZUŠ, který zahrál v rámci pořadu
„ Myšlenky své spřádám“ společně se známou zpěvačkou Bárou Basikovou. A pokud jste úvodní akce festivalu zmeškali,
nemusíte nutně smutnit, protože na nás do
…i staré peníze
června, kdy festival vyvrcholí, čeká ještě
Z výstav „nevýtvarných“ bych určitě
více než deset hudebních pořadů.
hlavně rodičům s dětmi doporučila na.. výtvarníci v letech…
vštívit v muzeu expozici, která nese náVe výtvarné oblasti na mne v dubnu zev ´Peníze králů a císařů jednoho rodu´,
udělal dojem vernisáž výstavy, která na níž najdete nejen mnoho zajímavých
představuje díla autorů ze skupiny A 7. exponátů, ale i příležitost si zasoutěžit
Do ní patří bývalí architekti, které spo- a procvičit své historické a matematické
jil před padesáti lety jeden zaměstnava- vědomosti.
tel a hlavně láska k výtvarnému umění.
Milada Sokolová, radní a předsedkyně
Mám tu čest vlastnit dílo jednoho ze kulturní komise při Radě města Prostějova

V kategorii „Oděvní doplněk“
byly představeny zajímavé
šperky, koupací čepice nebo
doplňky vyrobené z molitanu či „cédéček“. V kategorii
„Oděv“ jsme pak shlédli kolekce inspirované dvacátými
léty a olympijskými hrami.
Nechyběla ani každodenní
móda nebo pánská elegance.
Druhá polovina galavečera
pak patřila opět módním přehlídkám, tentokrát skutečným
profesionálům, a to Ivetě
Řádkové a Lukáši Linderovi.
Poté chybělo už jen vyhlášení vítězů... Vše bylo sečteno
a podtrženo a porota měla již
jasno, diváci a hlavně soutěžící
netrpělivě očekávali výsledky.
A jak to tedy dopadlo? V kategorii „Oděvní doplněk“ získala
třetí místo se svojí kolekcí secesních šperků PURE SECESSION Miroslava Kosková, druhé místo s kolekcí SWIMMING
PUNK Katarína Sidorová a první místo kolekce módních doplňků do vlasů NETRADIČNÍ
ELEGANCE autorek Andrei
Prokelové a Soni Pořízkové
s kolektivem. V kategorii Oděv
se na třetí místo probojovala
Radka Kosková s kolekcí LONDÝN 2012. Druhé místo získala
kolekce Sabiny Salčákové s názvem FUTURE-CUBE a první
místo získala se svojí kolekcí
C´EST LA FEMME již v této

nesmírně těžké. „Ocenění by
si zasloužili všichni soutěžící,
úroveň předváděných kolekcí
byla velmi vysoká. Vítěz však
může být jen jeden, a tak si
cenu z Doteků módy odnesla
již podruhé Klára Válková.“
Závěrečné ohlédnutí za dvanáctým ročníkem „Doteky
módy 2012: najdete již v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

kvalitní poþítaþe a sluåby

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÝ Večerník posiluje pozici nejčtenějšího regionálního týdeníku a v rámci projektu
„V NOVÉM“, který vám nabízíme již od března loňského roku, děláme další krok blíže ke čtenářům.
V první fázi jsme rozšířili tištěné vydání z 28 na 32 stran, změnila jsme grafickou tvář a vytvořili řadu
nových rubrik a speciálních stran. Druhým krokem byla větší pravidelnost a hustota vkládaných
příloh z nejrůznějších odvětví. Dosavadním mezníkem pak byla novinka s pořadovým číslem tři
v podobě barevného magazínu TV POHODA, která se mezi čtenářskou obcí ujala na jedničku!
Od pondělí 30. dubna 2012, tj. dnešního dne vám pak budeme blíž i prostřednictvím
internetových stránek, které na vás přesně ve 20.00 hodin vykuknou ve zcela novém
hávu. Nový nebude jen design, ale především náplň stránek, která bude zajímavější, přehlednější, obsáhlejší a především AKTUÁLNĚJŠÍ. Navíc se na www.vecernikpv.cz dočtete
zase O NĚCO VÍC, než v novinové verzi. Ta však v žádném případě neustupuje do pozadí, ale
naopak bude pokračovat ve snažení a zlepšování, které snad na našich stránkách pozorujete.
Zjednodušeně řečeno, některé informace vám nabídneme v pondělí ráno u vašich prodejců, některé hledejte v průběhu celého týdne na webu, který NEBUDE KONKURENCÍ A
ANI DUPLIKÁTEM PAPÍROVÉHO VYDÁNÍ, ALE JEHO VĚRNÝM POBOČNÍKEM...
Závěrem bych vás dovolil požádat o trochu trpělivosti, neboť internetová verze bude v počátku
svého nového života prožívat porodní bolesti. Věříme, že případné neduhy záhy vychytáme a v
nejbližších si stránky www.vecernikpv.cz zařadíte mezi své oblíbené...
Petr Kozák,
šéfredaktor Prostějovského Večerníku a www.vecernikpv.cz

soutěži podruhé Klára Válková a odnesla si z pódia šek na
10 000 Kč.
Ceny
předali
náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Pavel Sekanina, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova Alena Rašková
a sama ředitelka Střední školy
designu a módy PhDr. Ivana
Vaňková, která dodala, že letošní rozhodování poroty bylo

obchodní partneři Doteky módy 2012

máme pro vás nové internetové stránky

UŽ DNES

Vítězka. V kategorii oděv obhájila loňské prvenství Klára Válková
se svojí kolekcí C´EST LA FEMME a odnesla si tak z pódia šek na
10 000 Kč.
Foto: Aneta Křížová

Prostějov, a.s.

VŠE CO SE STANE, IHNED NAPÍŠEME

20.00 hodin

ZDE NAJDETE VAŠE OBLÍBENÉ NOVINY PŘEHLEDNĚ ROZDĚLENÉ...

Z E Ž IV O T A M Ě S T A
ZP RA VO DA JS TV Í
KRIMI ZP
ZPR
ZPRÁVY
Z RE GI ON Ů
► RUBRIKY PU BL IC IS TI KA
VÍ M E VÍ C ► TÉMA VEČERNÍKU

► STALO SE

r a d y a t ip y
PORADNA
► VEČERNICE SE RV IS
PR O ŽE NY zd ra ví na de všš e
► KULTURA
► SPORT
► ZÁBAVA A SOUTĚŽE
a mnoho dalšího

Ze života města

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. dubna 2012

Hledání nájemců skončilo FIASKEM
Zájem o městské byty vlastním nákladem byl jen třetinový

Jak jsme před časem informovali, radnice nabídla občanům k pronájmu devět městských bytů
v dosti zanedbaném až dezolátním stavu. Zájemci
si je měli opravit na vlastní náklady s tím, že vynaložené peníze si pak odbydlí. Termín nabídky a následných prohlídek skončil. A výsledek?
Katastrofální, město udalo pouze tři byty...
Prostějov/mik
S výsledky první vlny nabídky
bytů vlastním nákladem seznámili radní novináře na středeční
tiskové konferenci Rady města.
A představitelé města neskrývali zklamání. „Nyní se ukázalo,
že o tyto byty nebyl příliš velký
zájem. Z devíti nabízených bytů

registrujeme závazný zájem
pouze u tří,“ pokrčil rameny primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák s tím, že
ve zmíněných třech případech
budou brzy podepsány nájemní smlouvy. „Celkově jde ale
o neúspěch, proč si to nepřiznat.
Ředitel Domovní správy dostal za úkol, aby připravil jiné

návrhy jak tuto problematiku
s městskými byty řešit,“ dodal
sportovně první muž prostějovské radnice.
„Na prohlídky bytů lidí přišlo
poměrně hodně, ale když zjistili, že oprava by stála několik
stovek tisíc, jejich zájem opadl. Popravdě řečeno, dalo se to
čekat. Když si vezmete, že by

Radní odepsali MILION
Za pronájem jatek už řezníci nezaplatí…

Prostějov/mik - Prostějovským konšelům už došla trpělivost, ostatně nic jiného
jim ani nezbývalo. Dluh společnosti Masna Kroměříž
táhnoucí se od roku 1999 byl
odepsán. Firma v konkurzu
už svoji pohledávku městu
Prostějovu platit nemusí.
„Mohu potvrdit, že se jedná
o částku přes jeden milion korun. Rada města schválila odpis
této pohledávky po lhůtě splatnosti v přesné výši 1 320 339
korun za společností Masna
Kroměříž. My jsme se těchto peněz domáhali na základě žaloby,
kterou jsme podali už v únoru
1999. Marně. Jde o částku za nájemné nebytových prostor v objektu městských jatek v Letecké
ulici,“ řekl k rozhodnutí radních

Přes milion je fuč. Objekt v Letecké ulici už dávno neslouží jako jatka,
po řeznících zbyl jen obrovský dluh. Dnes už odepsaný. Foto: M. Kadlec
Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. „Bohužel, při konkurzu
výše uvedené firmy nepatřil náš
požadavek mezi ty přednostně
uspokojované a nyní po třinácti
letech se už těchto peněz nedočkáme vůbec. Konkurz Masny

Kroměříž sice doposud nebyl
ještě ukončen, ale my dnes už
víme, že výtěžek konkurzu nebude stačit ani na úhradu přednostních věřitelů,“ odůvodnil
rozhodnutí rady o odpisu dluhu
Miroslav Pišťák.

Ředitelé zůstanou
Prostějov/mik - Podle stále platného ministerského předpisu by
se jednou za šest let měl uskutečnit konkurz na posty ředitelů škol
řízených městem. V Prostějově
tomu ale tak nebude. „Ve veřejnosti přetrvává názor, že ředitelé
působící ve funkci déle než šest
let musí znovu podstoupit výběrové řízení. Takto striktní ale
zmíněný předpis a jeho právní
výklad není! Samotné ministerstvo školství ve svých výkladových statích uvedlo, že jde pouze
o jeho názor, navíc pro všechny

města nezávazný. Některé kraje
skutečně na předpis přistoupily a jednou za šest let vyhlašují
plošně konkurzy. U nás ale takto
postupovat nechceme a nebudeme. My všechny ředitele škol
a školek pravidelně hodnotíme po
stránce pedagogické, manažerské
i ekonomické a na základě těchto
hodnocení nebyl důvod někoho
odvolávat nebo vyhlašovat výběrová řízení,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora,
která je v Prostějově zodpovědná
právě za školství.

Prostějovu zoufale chybí domy

s pečovatelskou službou, zájem má 300 lidí
Prostějov/mik - Pokud prostějovská radnice
dosáhne na dotaci, je rozhodnuta postavit další
dům s pečovatelskou službou v prostoru za Holandskou ulicí, kde je volný pozemek za dnes už
zrušeným supermarketem Albert. Tato investice
je velice potřebná, město totiž registruje tři stovky zájemců, kteří by o bydlení v těchto domech
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu měli
eminentní zájem.
„Mělo by se jednat vlastně o dva domy, v nichž bude
celkem osmačtyřicet bytů, většinou jednopokojové,
jen pár dvoupokojových. Tato investice se bude
pohybovat v řádu desítek milionů korun. Věříme
však, že se nám podaří dosáhnout na dotaci,“ uvedla
Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná
za sociální oblast. „Potřeba stavby nového domu
s pečovatelskou službou je u nás opravdu akutní.
Dnes registrujeme už 300 žádostí, které prostě nemáme šanci pokrýt. A nejde jenom o Prostějovany,
podle pravidel Evropské unie mají právo tady bydlet
například i staří rodiče, kteří mají bydliště například
v Čechách, ale chtějí být poblíž dětí z Prostějova,“
dodala Alena Rašková.

Nestačí poptávce. Jeden ze sedmi prostějovských domů s pečovatelskou službou je v Hacarově ulici. Podobnou sociální sužbu požaduje
dalších 300 seniorů.
Foto: archív
Město má v současnosti sedm domů s pečovatelskou službou. Tři z nich jsou v Hacarově a Polišenského ulici, dále v Polské, Finské, na Brněnské
a také v Kostelecké ulici. „V nich je dnes umístěno
asi 300 lidí, dalších tři stovky žádostí registrujeme.
Tento problém bude nutné v budoucnu výrazným
způsobem řešit,“ dodal primátor Miroslav Pišťák.

Radní pod palbou

V plánu další cyklostezky
Prostějov/mik - V co nejkratší době protnou naše město další dvě
nové cyklostezky. Ta první má propojit Dolní ulici s průmyslovou
zónou v Kralickém Háji, druhá se konečně chystá okolo Hloučely
až po takzvanou Tichou ulici. „Na prvně jmenovanou cyklostezku
máme zpracován projektový námět ke schválení podání žádosti
o dotaci. Celkové náklady jsou odhadovány na dvanáct milionů
korun a v tomto případě můžeme dosáhnout na dotaci ve výši až
šesti a půl milionu. Cyklostezka povede od motorestu U Rodenů
až na Kralickou ulici a bude mít délku zhruba jeden kilometr. Co
se týká stezky pro cyklisty okolo biokoridoru Hloučela, schválili
jsme podání žádosti o dotaci, která může činit až dvacet milionů
korun,“ prozradil Miroslav Pišťák a jak dodal, pokud by město
s dotacemi uspělo, cyklostezky budou zrealizovány ještě letos.

Něco pravdy na tom, je. Všichni víme, že doba pro tyto projekty není příznivá, proto je
nutné přijít s nápadem, s nějakým řešením, které by celý
problém posunulo k většímu
úspěchu. Sám budu přemýšlet, jak zájem občanů zvýšit,“
komentoval situaci další z náměstků Jiří Pospíšil. „Tomu,
že se našli pouze tři zájemci,
neříkám přímo neúspěch, spíše
Skutek utek. Není divu, že o městské byty nevalné úrovně prose musíme zamyslet nad tím,
jevilo zájem tak málo lidí....
Foto: archiv Večerníku
jestli jsme udělali tomuto záměru dostatečnou propagaci.
měli za rekonstrukci zaplatit době se dá za sedm set tisíc ko- Ale osobně jsem také překvaaž pět set tisíc korun a ten byt run pořídit menší dvoupokojo- pen malým zájmem ze strany
by stejně nebyl jejich, nedivím vý byt,“ přidala se náměstkyně občanů,“ uzavřel prozatím toto
se...! Zvláště když v současné primátora Alena Rašková.
téma Pospíšil.

Zákon brzdí VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Musíme se s tím porvat,“ vyzývá
primátor Prostějova Miroslav Pišťák

Prostějov - Od 1. dubna platí nový zákon o veřejných
zakázkách. Narychlo přijímaná novela ovšem působí obcím a městům značné problémy. Ministerstvo
pro místní rozvoj totiž nestihlo udělat včas prováděcí
vyhlášku a zadavatelé tak nemají jasná pravidla, jak
vlastně mají soutěžit. Některé investice města se tak
mohou o měsíce zdržet. Na toto téma jsme požádali o krátký rozhovor primátora statutárního města
Prostějov Miroslava Pišťáka (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane primátore, jaký je váš
názor na novelu zákona?
„Nedávno jsem absolvoval
setkání starostů a primátorů
měst v Třeboni a zazněl tady

jednotný hlas, že současná
právní úprava při zadávání
veřejných zakázek je špatná,
škodlivá, a dokonce se diskutovalo o tom, že bychom podle
této novely zákona neměli vůbec zadávat veřejné zakázky.
Jestli si někdo myslel, že se tím

razantně zamezí zneužívání, či
dokonce korupci, je to s velkým otazníkem.“
Jak to tedy nyní
bude v Prostějově se zadáváním veřejných
zakázek?
„Vedoucí jednotlivých odborů
magistrátu budou mít u malých zakázek do dvou set tisíc
korun právo zadávat je bez
výběrového řízení. Samozřejmě po konzultaci s vedením
magistrátu.“
Ze zadávání větších
zakázek
tedy budete mít zatím obavy?
„Složitost nového zákona je
velký problém. Nicméně odborný aparát našeho magistrátu si s tím dokáže poradit. Co

se týká velkých investic a tím
i veřejných zakázek, to za současné právní úpravy přináší
celou řadu administrativních
záležitostí. Takže místo toho,
aby byrokracie ubývalo, je
tomu naopak. Ale jak říkám,
máme dostatek zkušených
úředníků, kteří si s tím poradí. Město Prostějov tedy bude
pokračovat i nadále ve větších
veřejných zakázkách a pochopitelně naprosto čistých a průhledných výběrových řízeních.
Nějak se s tím musíme poprat.“
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ZPRÁVY

z Rady
města
Prostějova

Pošta chce znak
Prostějov/mik - O možnost
úúčelově
čelově užít výsostný znak
města
města Prostějova požádala naše radní Česká pošta.
A konšelé jí vyhověli. „Česká
pošta
pošta bude mimo jiného vydávat známku o rodině Wichterlových
terlových a chtějí na ní společně s autem značky Wikov
otisknout znak našeho města.
Je to pro nás velmi potěšující
a s radostí jsme tuto nabídku
přijali
přijali a užití znaku povolili,“
sdělil Miroslav Pišťák, primátor
tor statutárního města Prostějov.
jov. „Mimochodem, náš znak
je
je z hlediska heraldiky mimořádně
řádně zdařilý. Našim předkům
kům se skutečně moc a moc
vyvedl…,“
vyvedl…,“ dodal s úsměvem
první
první muž magistrátu.

Město na satelitu!
Prostějov/mik - Zpravodajské bloky z Prostějova už
můžete
můžete sledovat nejen na kabelové
belové televizi nebo prostřednictvím
nictvím webových stránek
města,
města, ale nově také na satelitu. Od 1. dubna totiž odstartoval
toval na Astře 3B projekt regionalnitelevize.cz. Konkrétně
můžete
můžete bloky z Prostějova
sledovat v premiéře každou
středu v 18.40 hodin v reprízách pak v 22.40, 02.40, 6.40,
10.40 a 14.40 hodin. Kanál
je
je nekódovaný a sleduje ho
v ČR přes dva miliony diváků,
ků, dále je ho možno sledovat
téměř
téměř po celé Evropě. Vidět
jej
jej mají možnost například
uživatelé
uživatelé Sky nebo Czech
Link. „Jde o další krok, jak
občanům našeho města dopravit
pravit až domů důležité informace. Někteří namítali, že
v místě jejich bydliště není
kabelová
kabelová televize dostupná
a zpravodajství z Prostějova
tak
tak nemohou sledovat. Věřím,
že vysílání prostřednictvím
satelitu osloví celou řadu dalších obyvatel města,“ uvedl
první
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
Pospíšil.

Mimořádné
zastupitelstvo
p
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Prostějov/mik - Primátor
města
m
ěsta Miroslav Pišťák svolal
na
na středu 2. května mimořádné
né jednání Zastupitelstva městta.
a. „Prvním bodem jednání je
rrozhodnutí
ozhodnutí o tom, kdo bude
město
m
ěsto Prostějov zastupovat na
vvalných
alných hromadách organizací, v nichž má magistrát nějjakou
akou majetkovou účast. Jde
tedy
tedy o společnosti: .A.S.A.
Technické služby, Vodovody
a Kanalizace, MI PRO STAV
a FTL,“ vysvětlil Miroslav
Pišťák,
Pišťák, primátor Prostějova.
Druhý
Druhý bod je pak ze zákona
povinný
povinný a tím je bod různé
a dotazy zastupitelů.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
styl a svět módy

Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Móda podle znamení

Milé kamarádky,
jsem si pro vás připravila další zajímavé informace ze světa žen.

témata, která pro vás pečlivě vybírám, jsou tím, co vás zaujme.
Příjemné čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT ANTIPERSPIRANTY!

rování, že toxické chemikálie
v deodorantech a antiperspirantech způsobují kromě
alergií hlavně rakovinu prsu
a Alzheimerovu chorobu. A
tohle varování, prosím, neberte na lehkou váhu! Tento
kov se v organismu hromadí
a způsobuje odumírání nervových buněk. Rozpustnost
tohoto kovu ve vodě je přitom
velmi malá, množství dodané
jedním použitím antiperspirantu stonásobně překračuje dávku

ELEGANTNÍ BÝCI
Býci chtějí vždy vypadat naprosto dokonale.
Slovo extravagance jim příliš neříká. Spíše se
řídí heslem „v jednoduchosti je krása“. Libují
si v jednoduchých, elegantních kombinacích a
převážně pohodlném, ne příliš nápadném oblečení. Býci mají vytříbený smysl pro barvy a
linii, proto neodejdou z domu dříve, než jsou
naprosto sladění. Někdy to se svým puntičkářstvím až přehánějí. Lidé v tomto znamení často
nejraději nosí elegantní černou ozvláštněnou
doplňky, modrou, smaragdovou a růžovou, dále
větší výstřihy a přiléhavé oblečení.

rády vám poradíme...

zdraví nade vše...
Moderní doba si žádá moderní společnost, která se
krásně obléká, krásně vypadá, ale i krásně voní. Asi
každý z nás totiž vnímá
pachy kolem sebe. Pokud se
přiblížíme k někomu, kdo
nám zrovna „nevoní“, ihned
si ho zaškatulkujeme. A samo
pocení je přitom přirozeným
procesem, při němž se z těla
vylučují škodlivé a toxické látky... Mimo jiné brání přehřátí
organismu a následnému kolapsu.
Abychom
zabránili
nejrůznějším pachům i viditelným známkám pocení,
používáme deodoranty či
antiperspiranty. Ale právě v
podpaží, kde jsou tyto kosmetické výrobky nanášeny, ústí
jedny z nejdůležitějších lymfatických žláz, vlastně vstupní
brány do lymfatického systému.
Množství
transportovaných
škodlivin je zde tedy nejvyšší.
Tímto nechci říci, ať tyto výrobky vůbec nepoužíváte a dáte
tak průchod svému přírodnímu
já, ale rozhodně se vyvarujte
výrobků, které obsahují hliník
(aluminium), parabeny, Propylene Glycol, Tea & Dea, Triclosan, FD & C barviva a Talc.
Tyto látky jsou vysoce toxické a
pro naše tělo nesmírně jedovaté
a škodlivé.
Pokud se sami zamyslíte, jaké
složení musejí deodoranty a
antiperspiranty mít, když zamezí celodennímu pocení a
zápachu, musí vám být více
než jasné, že se nejedná o nic
dobrého a prospěšného pro náš
organismus. Nejhorší je asi va-

EXTRA VÝSTŘEDNÍ BERANI
Móda je pro berany výrazem svobody, extravagance a provokace. Skopci jsou známí svým vůdcovstvím, což dokazují i v módě, vždy totiž chtějí
zářit a hlavně působit tak, aby si je každý zapamatoval, což se jim obvykle daří. Dráždivé toalety,
nevšední, ale poutavý styl, pozoruhodné kabelky
či pásky, kombinace materiálů a vzorů. Červená,
černá, okrová, sytě růžová, žlutá, zelená nebo zlatá
– to jsou barvy tohoto ohnivého znamení pro tento
rok. Lidé narození v tomto znamení mají cit pro
kombinování barev a stylů. Svému oblečení zkrátka umí dát „duši“, která k jejich osobnosti patří.

dodanou jedním uvařením vody
na čaj v aluminiové konvici!
V některých ohleduplnějších
zemích je dokonce prodej
látek ucpávajících potní žlázy
úředně zakázán. Byly provedeny už řady studií, které zkoumaly účinky deodorantů a
antiperspirantů na lidské tělo.
Například Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že existuje spojení mezi
vystavením působení hliníku
a Alzheimerovou chorobou,

přičemž
vyšší
frekvence
používání deodorantů odpovídá
vyššímu riziku vzniku Alzheimerovi choroby.
Nadměrná koncentrace hliníku
byla nalezena v mozku lidí s touto chorobou, a také pokud byl při
výzkumech hliník vpíchnut do
mozku laboratorních zvířat, tak
se u nich vyvinula neurologická
choroba podobná právě Alzheimeru. Další studie publikovaná
v Journal od Applied Toxicology se zaměřila na syntetické
chemikálie, a to parabeny. Zde
vědci zjistili, že z dvaceti zkoumaných vzorků lidských nádorů
prsu se parabeny nacházely v
osmnácti z nich. Došli k závěru,
že parabeny v deodorantech a
antiperspirantech by mohly být
absorbovány kůží a právě přímo
lymfatickými žlázami, což
zvyšuje riziko rakoviny prsu.
Velká část onkologů podobná tvrzení odmítá, ale
rozhlédněte se kolem sebe a
uvědomte si, v jaké žijete době.
Pravděpodobně vám žádný
takový lékař sám od sebe
neřekne, ať nepoužíváte kosmetické přípravky s obsahem
hliníku. Ale proč? Jednoduše
proto, že by za chvíli neměli
koho léčit... Paradoxem je, že
většina lékařů deodoranty s
hliníkem a dalšími toxickými
látkami sama nepoužívá. Pamatujte, že farmaceutické firmy
upřednostňují své zisky před
zdravím pacientů! Kosmetiku
bez jedovatých látek poznáte
podle certifikace BDIH nebo
NaTru, která je uvedena na obalu, a koupíte ji v lékárnách nebo
prodejnách se zdravou výživou.

RADY A TIPY PRO SNADNÉ ZAHRADNIČENÍ
Heřmánkem proti
houbovým chorobám
Preventivním mořením osiva se
můžeme vyhnout obávanému
padání klíčových rostlin, které
dokáže zcela zdecimovat čerstvě
vzešlé semenáčky. Místo chemických fungicidů není od věci
vyzkoušet přírodní prostředky a
tím nejspolehlivějším je právě
heřmánkový čaj, připravený zalitím čajové lžičky květů, čtvrtlitrem horké, ale ne vroucí vody.
Lžičku heřmánkového čaje
rozředíme litrem vlažné, nejlépe dešťové vody a semena v ní
máčíme asi půl hodiny. Pak je
necháme oschnout na filtračním

papíru a druhý den vysejeme do
substrátu pro výsevy nebo zeminy propařené v troubě.

Česnekem na choroby růží
O léčivých účincích česneku pro
člověka se obecně ví. Stejný vliv
však může mít také pro rostliny,

zejména růže. Česnekovým odvarem lze šetrně a hlavně biologickou cestou potlačovat mšice,
černou skvrnitost i padlí. Připravíme ho tak, že svaříme pětasedmdesát gramů posekaných česnekových stroužků v litru vody
a necháme v zakryté nádobě asi
čtvrt hodiny odstát. Pak odvar
scedíme a roztok necháme do
druhého dne odpočinout. Používáme zředěný v poměru 1:10
k postřiku listů a půdy třikrát po
sobě v odstupu tří dnů. A ještě
jedna rada na závěr: kdo chce,
aby jeho růže intenzivně voněly,
zahrabe několik stroužků česneku na jaře ke kořenům rostlin.

poradna

LEN - nejen kvalitní a nezávadný

materiál, ale i osobitý styl

Stejně tak jako naše společnost
postupně tíhne ke zdravé výživě, tak i módní návrháři stále
více prosazují „zdravé“ přírodní materiály. Tentokrát se módní designéři opět vrací k nejstarší šlechtěné rostlině, konkrétně
ke lnu.
Len je jednoletá rostlina, kterou
najdete v hornatějších oblastech.
Dorůstá výšky až jednoho metru
a je odedávna uctívána pro svou
pevnost, pružnost a schopnost absorbovat vlhkost. V surovém stavu má stříbrošedou až nahnědlou
barvu a daleko pevnější než její
konkurent bavlna. Je trvanlivý,

antialergický a chladivý na omak.
Lněné vlákno nelze získat bez
uzlíčků, takže tkanina je tímto
charakteristická. Nejen příznivci
přírodních produktů ocení lněné
prostěradlo, povlečení či noční
košilku, které jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě a navíc bez použití
nebezpečných chemikálií z Číny.
Tento rok, se se lnem můžeme
setkat zejména v kvalitních obchodech v kolekcích letního oblečení, kde najdeme jak krásné šaty,
košile či kalhoty, tak bezvadné kabelky, které lze na rozdíl od jiných
syntetických materiálů i snadno
vyprat.

www.vecernikpv.cz

rozhovor se zajímavou osobností...

„Psané písmo prozradí i to, co je uchováno hluboko
UŽ DNES!
v našem nitru..,“ říká JAROSLAVA PROCHÁZKOVÁ Startujeme přesně ve 20.00 hodin
strana 10

Prostějov - V exkluzivním rozhovoru, který jsem pro
vás připravila, vám tentokrát představím paní Mgr.
Jaroslavu Procházkovou, která už několik let pracuje
jako pedagog na jedné prostějovské střední škole.
Kromě samotné pedagogické činnosti již také řadu
let věnuje grafologii. Co to vůbec je a jak vám může
pomoci, se dočtete v následujícím interview, které je
věnováno jen vám...
Aneta Křížová
Paní Procházková,
můžete nám na úvod
vysvětlit, co je to
grafologie?
„Grafologie je rozbor rukou
psaného textu, kdy kvalitní a
zkušený grafolog určí nejen
základní povahové rysy toho,
kdo daný text psal, ale i další
vlastnosti. Rozbor textu jde
zpracovat jak z psacího písma,
tak i hůlkového včetně číslic.
S měnící se povahou člověka
se mění i jeho písmo. Grafologie se v současné době stává
velmi důležitou metodou například při policejním vyšetřování, ale i při psychologických
rozborech nebo u přijímacích
pohovorů.“

Skutečně je písmo odrazem osobnosti? Opravdu o nás může písmo
tolik prozradit?
„Ano, písmo skutečně odhalí základní vlastnosti člověka i rozdíly
od ostatních lidí. Kvalitní a zkušený grafolog dokáže vyčíst právě
to, co na sebe tazatel neprozradí,
přesněji řečeno to, co je uchováno
v jeho nitru. Z písma lze vyčíst vše;
od inteligence, problémů, nedostatků přes dobré vlastnosti až po
násilné či i sebevražedné sklony...“
Lze i poznat, zda pisatel
lže?
„Přímo lež jako taková,
zjistit nejde. Na základě grafologického rozboru lze rozpoznat, zda
je dotyčný čestný či naopak, nebo
jestli člověk jedná na rovinu, případně zda-li něco skrývá....“

„Grafologie se v současné době
stává velmi důležitou metodou
například v kriminalistice, ale
i při psychologických rozborech
nebo u přijímacích pohovorů....“
Grafoložka Mgr. Jaroslava Procházková
o významu této činnosti, které se věnuje
Takže, je to vlastně
takový psychologický rozbor, jak moc je
ale důvěryhodný?
„Přesně tak, je to vlastně psychologická metoda, která stojí
na rozboru vnitřního rozpoložení člověka. Naše písmo je
zrcadlem osobnosti, prozradí i
to, jak se člověk momentálně
cítí. Co se týče důvěryhodnosti, to záleží na grafologovi, jak
moc je v tomto oboru vzdělaný,
jakou literaturu studoval, protože některé zdroje se od sebe
výrazně liší, a v neposlední řadě
je velice důležitá praxe. Z vlastních zkušeností vím, že grafologie odpovídá na sedmdesát až
devadesát procent.“

Pomohla vám znalost vzdálenosti písmen od sebe i
grafologie někdy ve va- podle toho, jak je písmo přerušem životě? Řídíte se šované, zda směřuje do kopce či
jí?
z kopce, zkrátka dle celkového
„Vzhledem k tomu, že jsem peda- tvaru a vzhledu. Například: pogogický pracovník, tak se jí řídím kud jsou ve slově písmena napoměrně často. Pokud je to třeba, psána více od sebe, jde o otevřevedu se svými žáky i individuální nou povahu. Sklon doprava pak
rozhovor na základě mého zjiště- symbolizuje člověka objektivníní z jejich rukopisu, třeba z jejich ho, ale pokud je sklon směrem
písemné práce. Podařilo se mi vy- doprava příliš nakloněn, tak je
řešit i jejich psychické problémy, tento člověk snadno zmanipulobloky a hlavně jejich příčiny.“
vatelný. Písmo směřující doleva
Můžete nám na závěr (netýká se leváků) pak o osobě
prozradit, nějaké zá- vypovídá, že je nekompromisní,
kladní instrukce, dle paličatá, hádavá, nic nepřipustí a
kterých bychom si mohli písmo podobně. Pokud při psaní někdo
sami odhadnout?
hodně tlačí, až tak, že je to zna„Grafologie se provádí dle tvaru telné na kvalitě papíru, jedná se o
písma - horní linie, dolní linie, násilnickou povahu…“
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SMRTI v Držovicích nevadí...
Přestavba Prioru začne STROMY
„Nenecháme si ničit silnici,“ zdůvodňuje starostka
dřív, než se čekalo
O Prioru se dlouhodobě mluví jako o jedné z největších
ostud Prostějova. Přesto do
něj svého času chodily každý
týden nakupovat tisíce lidí.
Jeho betonovou fasádu by
podobně jako v případě jeho
olomouckého sourozence už
v příštím roce mělo nahradit především sklo. Změnu
socialistického „nákupáku“
v moderní „Zlatou bránu“
většina lidí z Prostějova
vítá. A Večerníku se jako
prvnímu médii podařilo zjistit, že rekonstrukce by měla
proběhnout ještě dřív, než se
plánovalo! Původně se totiž
v této záležitosti mluvilo až
o druhé polovině příštího
roku.
„Jsme domluveni, že nájemci
budou ve stávajících prostorách působit pouze do

konce roku. V průběhu ledna
se obchodní dům vyklidí
a okamžitě se pustíme do
jeho rekonstrukce. Ta by měla
trvat devět měsíců a přijde
přibližně na sto milionů korun. Otevřít chceme určitě
před Vánoci 2013,“ potvrdil
Večerníku exkluzivně získanou informaci Adolf Vlk,
jednatel společnosti Prior IK.
Ten nám dále také prozradil,
že po rekonstrukci se přibližně
zdvojnásobí prodejní plocha.
„Kromě současných malých
nájemců chceme přilákat
i prestižní zahraniční firmy,
které si pronajmou větší plochy. Zásadní změnou bude
také provozní doba. Chceme
mít otevřeno v sobotu do dvaceti hodin a také v neděli. Naší
ambicí je udělat z Prioru novou
´Vaňkovku´. Tento brněnský
projekt je totiž velmi úspěšný.
Věříme, že se i díky tomu

o víkendech podaří obnovit
život v centru města,“ netají se
Vlk svými smělými plány.
Potřebná přestavba Prioru by
upadající obchodní dům měla
zachránit v boji s velkou
konkurencí, které mu vyrostla v podobě hypermarketů
na okraji města. „Jelikož si
lidé v dnešní době zvykli jezdit na nákupy autem, naším
jediným handicapem může
být to, že nebudeme mít
vlastní parkoviště,“ připustil
Adolf Vlk s tím, že vůz budou moci zákazníci Prioru
nechat například v prostoru
poblíž současné tržnice.
Máte na přestavbu Prioru
na nové obchodní
centrum svůj názor?
Diskutujte na
WWW.VECERNIKPV.CZ

www.vecernikpv.cz

UŽ DNES!
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Každého, kdo projede Držovicemi, to bouchne přímo do očí. Naproti čerpací stanice se v těsné blízkosti silnice objevilo pět nově vysazených stromů!
Dopravní policisté přitom jakoukoliv přítomnost
stromů u komunikací dlouhodobě kritizují, vedení
sousední obce je však za nebezpečí nepovažuje.
Nové akáty tady starostka Držovic nechala vysadit
ze vskutku prozaického důvodu...
Držovice/mik

Na problém s nově vysazenými stromy v těsné blízkosti
silnice upozornila jako první
policie. „Jsem z toho opravdu
smutný. Stromy u silnic zabily při dopravních nehodách na
Prostějovsku už desítky lidí
a v Držovicích je vysázeli přímo na krajnici! Budu na tento
problém poukazovat a snažit
se ho nějak řešit,“ sdělil Večerníku Michael Vafek, dopravní
inženýr Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.
Starostka Držovic Blanka Kolečkářová, se kterou jsme se
v této záležitosti telefonicky
spojili, se však brání argumentem, že mladé akáty nechala
u silnice před zdejší čerpací
stanicí vysadit z úplně jiných
důvodů, než aby někomu ublížila nebo ho vystavila nebezpečí. „Bezpečnost silničního

provozu jsme rozhodně ohrozit
nechtěli. Stromy jsme na tomto
místě vysázeli skutečně z věru
prostého důvodu. Je to totiž na
místě, které bohužel rádi využívali k odpočinku řidiči kamionů, kteří s těžkými nákladními vozidly ohrožovali statiku
krajnice. Ta se už delší dobu
propadá, respektive sesouvá
se tady půda. Novými stromky jsme tak toto ´odpočívadlo´
vlastně uzavřeli,“ sdělila Večerníku Blanka Kolečkářová.
O tom, že dopravní policii se
tato výsadba příliš nezamlouvá, starostka prý ví. „Ano,
vím že pan Vafek to kritizuje.
Jenomže já jsem přesvědčena,
že stromy nejsou žádným nebezpečím pro slušně jedoucí
řidiče. Ostatně v inkriminovaném místě je povolená pouze
padesátikilometrová rychlost
a na její překročení navíc řidiče upozorňuje informační

Nebezpečí nebo nutnost? Nově vysazené stromy hned na krajnici komunikace v Držovicích vyvolávají polemiku. Snad se nestanou v budoucnu dalšími nositeli smrti..
Foto: Michal Kadlec
radar, který tu máme instalovaný,“ dodává starostka Držovic.
Podle ní nové akáty, jakmile
vyrostou, budou navíc svými
kořeny zpevňovat sesouvající
se půdu u silnice.

Co říkáte vy na stromy
u silnice? Vadí vám?
Svěřte se v diskusi na
WWW.VECERNIKPV.CZ

KANALIZACE v severní části Prostějova je V TROSKÁCH POJIŠŤOVNA za podivnou nehodu

Jenom rekonstrukce mlýnského náhonu může stát desítky milionů
Prostějov/mik - Přestože společnost Vodovody a kanalizace
Prostějov se už před dvěma
lety dala do totální rekonstrukce městské kanalizační
sítě, děje se tak zatím víceméně
jen v centru Prostějova a jeho
okolí. Vedení magistrátu však
už nyní bije na poplach kvůli
severní části města. V lokalitě,
kudy z podzemí vytéká mlýnský náhon a proudí dál do
průmyslové zóny, je kanalizace v katastrofálním stavu!
„Musíme se začít zabývat všemi
problémy městské kanalizace.
Generální rekonstrukce už začala, čímž jsme položili základ
k celkovému řešení. Je potřeba
se ale co nejdříve zaměřit i na
severní část města,“ uvedl na
úterním jednání Zastupitelstva
města Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. Právě zastupitelé
pro začátek schválili rozpočtové

Zoufalý stav. Kanalizační výpusti v severní části Prostějova jsou
v troskách. Město sice prohloubilo řečiště mlýnského náhonu, ale
to bylo jen provizorní řešení.
Foto: Michal Kadlec
opatření na částku sto tisíc korun
určenou k průzkumu celé situace. „Musíme si nejprve ověřit
stav mlýnského náhonu, který
u rondelu v blízkosti bývalé
Vitany vytéká ze země. Jde zejména o úsek pod mostem, který
je rovněž v havarijním stavu.
Pozůstatek bývalého mostu totiž
brání řečišti náhonu a zvedá jeho

hladinu. Vzniká zde tak zahlcení
kanalizační propusti, která vede
pod železniční dráhou a pod
dálnicí. Celkově jde tak o zvednutí hladiny zhruba o jeden a půl
metru. Zatím jsme zde provedli
provizorní odvodnění, čímž
se průtok Mlýnského náhonu
opravdu snížil. Situace se ale
musí řešit komplexně celkovou

rekonstrukcí,“ uvedl Zdeněk
Fišer, náměstek prostějovského
primátora.
Zmíněná rekonstrukce se ovšem
musí projednat s Olomouckým
krajem. „Jde především o most
přes mlýnský náhon vedle kruhové křižovatky, který je v majetku kraje. Buď se musí výrazně
upravit, nebo raději vybudovat
nový. Nechceme ale skončit jen
při řešení tohoto konkrétního
problému, také potrubí hloubkové kanalizace v severní části
Prostějova v okolí průmyslové zóny je nyní v troskách. Na
některých místech je potrubí
staré i přes sto let,“ dodává primátor Miroslav Pišťák. Jedním
dechem připustil, že zmíněná
celková rekonstrukce může
spolknout desítky milionů korun. „Budeme se samozřejmě
snažit o získání dotace,“ uzavřel
toto téma primátor.

exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

VYPLATILA skoro MILIÓN KORUN

Prostějov/mls - Spíše než loupeží na ulici si lze na slušné
peníze přijít například vydařeným pojistným podvodem.
Pojišťovny, které stále zvedají platby za povinné i havarijní pojištění, si však v poslední
době jen tak něco líbit nenechají. Svědčí o tom i nedávný
případ z Prostějovska...
Mezi Smržicemi a Vrbátkami před časem došlo k hodně
podivné nehodě. Za volantem
BMW tehdy měla sedět Marie
Balogová, která údajně narazila do pilíře mostku. Podle vyjádření soudního znalce však
vozidlo před nárazem projelo
přes padesát metrů příkopem.
Mělo jet poměrně pomalu, aniž
by brzdilo, a snažilo se dostat
zpět na silnici. Další indicie
znalce přivedli ke konstatování, že vrak vozu na místo nehody někdo nainstaloval...!

W
Peníze za havarované BM
inkasovala žena
s platem deset tisíc...
„K danému poškození vozidla
nemohlo dojít na místě nehody,“ konstatoval soudní znalec.
Na dotaz obhajoby, jak se tedy
poničené BMW na toto místo
dostalo, nedokázal odpovědět.
„To neřeším..,“ reagoval. Po
havárii Marie Balogová z Vrbátek, která uvedla měsíční
příjmy kolem deseti tisíc korun, inkasovala z havarijního
pojištění 769 tisíc korun. Nyní
je chce pojišťovna po ženě
zpět. Spolu s ní byli obžalováni také její sestra a synovec

Marcel Štrajt. Ani jeden z nich
však „kupodivu“ nebyl ochotný k celé záležitosti vypovídat.
Oproti pasivním ženám se
však během líčení nejaktivněji
projevoval právě Marcel Štrajt.
Tento muž, který má šest záznamů v trestním rejstříku, se
mimo jiné živí tím, že obchoduje s auty...
V kauze dosud nepadl rozsudek, hlavní líčení bylo odročeno. Do té doby chce obhajoba předložit svůj vlastní
znalecký posudek.

ALOIS MAČÁK: „Jako jednomu z mála krajů se nám podařilo
udržet rozsah dopravní obslužnosti, ať již autobusové nebo drážní“
„Včetně
peněz
z Regionálního
operačního programu to je zhruba
osm set milionů
korun. V roce
2001 stát převedl

Prostějov - Náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady statutárního města Prostějova
Alois Mačák (na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994
je členem Zastupitelstva města Prostějova, přes
deset roků vykonával funkci místostarosty města
Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva
Olomouckého kraje, aby v listopadu 2008 „povýšil“
na pozici náměstka hejtmana pro oblast dopravy.
V uplynulém týdnu jej PROSTĚJOVSKÝ Večerník
požádal o zodpovězení několika otázek týkajících
se dopravní problematiky.
Petr Kozák
Pane náměstku,
můžete
stručně sdělit, jak vypadá plnění „Programového prohlášení
Rady Olomouckého kraje“?
„Bez ohledu na velmi složité
ekonomické období a negativní
působení současné pseudovlády
mohu konstatovat, že průběžně
toto programové prohlášení
plníme. Jsou v něm stanoveny
priority, které odráží skutečné
potřeby občanů Olomouckého
kraje. Z prostorových důvodů
mohu odkázat na webové stránky kraje www.kr-olomoucky.
cz/obecne-dokumenty-cl-408.
html, kde je detailní plnění tohoto významného dokumentu
za všechny oblasti včetně dopravy zpracováno.“

Jak tedy hodnotíte plnění
tohoto programového prohlášení v oblasti dopravy,
kterou máte ve své kompetenci?
„Doprava je oblast, která bezesporu souvisí téměř se vším
a její kvalitní fungování je základním předpokladem zajištění prosperity kraje. Jsem moc
rád, že se nám povedlo jako
jednomu z mála krajů udržet
rozsah dopravní obslužnosti,
ať již autobusové nebo drážní.
Podařilo se nám mimo jiné také
prosadit realizaci projektu ´Silnice pro rozvoj Olomouckého
kraje´. A je předpoklad, že celkové investice do dopravní infrastruktury za volební období
let 2008 až 2012 budou včetně
peněz z Regionálního operač-

„Ve spolupráci se statutárním městem Prostějov
připravujeme okružní křižovatku na Poděbradově
náměstí, kterou považujeme za dopravní prioritu.
Dále k realizaci chystáme

„Potřebovali bychom zhruba
pětadvacet miliard korun,
aby silnice a mosty měly
standard jednadvacátého století...“
Krajský náměstek hejtmana Alois Mačák
o investicích do prostějovské infrastruktury
ního programu ve výši zhruba
4,3 miliardy korun. Opět zdůrazním, že peníze neprojídáme, ale investujeme! Pokračujeme v rozvíjení integrovaného
dopravního systému s uplatněním drážní dopravy jako
páteřní sítě. Na plnění dalších
priorit si dovolím odkázat na
výše uvedené krajské webové
stránky.“
Jaký je odborný
odhad
v roce 2012 na úhradu prokazatelné ztráty pro dopravce České dráhy, a. s.?
„Je to zhruba 378 milionů
korun. České dráhy po nás
požadovaly zhruba o padesát
milionů korun navíc oproti
minulému roku, což by byl

nárůst o dvanáct procent. Rada
Olomouckého kraje schválila
v březnu pro tohoto dopravce v souladu s ´Memorandem
o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou´ navýšení o sedm
a půl milionů korun, tedy pouze
o inflaci 1,9 procent stanovenou
Českým statistickým úřadem.
Je tedy naprostý nesmysl, když
jeden deník zveřejnil, že Českým drahám dáváme o čtyřicet
milionů korun navíc!“
Kolik peněz
proinvestoval
Olomoucký kraj do dopravní infrastruktury v letech
2008 až 2012 v regionu Prostějov?

silnice druhé a třetí třídy včetně mostů na kraje ve špatném
technickém stavu. Pro informaci
uvedu, že bychom potřebovali
zhruba pětadvacet miliard korun, aby tyto silnice a mosty
měly standard jednadvacátého
století...“
A kolik bylo
proinvestováno
za uvedené období přímo ve
statutárním městě Prostějov?
„Včetně oprav a rekonstrukcí
je to zhruba sto milionů korun.
Jako příklad mohu uvést realizaci okružní křižovatky na Petrském náměstí.“
Co konkrétně
chystáte k realizaci v tomto roce v našem
městě?

nebezpečnou
křižovatku
„U Rodenů“, přeložku silnice II/366 Prostějov - sever,
takzvaný severní obchvat,
kde někteří vlastníci nechtějí odprodat svoje pozemky.
Připravujeme také řešení
křižovatky ulic Sladkovského, Barákova a Olomoucká
včetně rekonstrukce této
ulice za zhruba tři miliony
korun. Termín realizace měl
být v červenci tohoto roku.
Bohužel
nepochopitelně
však chybí tzv. prováděcí
vyhláška k novele zákona
o zadávání zakázek, která
nabyla účinnosti od prvního dubna. Vinou této vlády
tak ´zamrzly´ v celé České
republice veřejné zakázky.“

Jaký je aktuální stav rekonstrukce zdevastované rychlostní komunikace R46 mezi
Vyškovem a Olomoucí, kde je
od srpna minulého roku snížena maximální rychlost na
sto kilometrů za hodinu?
„Opět zdůrazním, že po našem
velkém tlaku na ministra dopravy Pavla Dobeše i na zástupce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
v současné době silničáři vyměňují nevyhovující středová
svodidla. Následně na výměnu
svodidel naváže oprava povrchu této zdevastované rychlostní komunikace. Naší snahou
je, aby tyto opravy byly dokončeny co nejdříve a rychlost byla
opět vrácena na původních sto
třicet kilometrů za hodinu.“
Na závěr mi
dovolte tradičně osobnější otázku, co Vás
v poslední době nejvíce naštvalo a co potěšilo?
„Tak jako drtivou většinu občanů i mě velmi štve současná
odborně nekompetentní vláda,
která svými pseudoreformami
vede tuto zemi k ekonomickému úpadku. V poslední době
mě nejvíce potěšilo, že děti ze
Základní školy Majakovského
ve Vrahovicích mi namalovaly
pěkné obrázky, podle kterých
chci napsat další knížku říkadel. Jsem člověk, který se dokáže radovat i z maličkostí...
(úsměv)“

Společnost a školství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. dubna 2012

CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Anna Rohrerová
23. 4. 2012 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Aneta Muchová
24. 4. 2012 50 cm 3,40 kg
Nezamyslice

Aneta Trněná
24. 4. 2012 52 cm 4,05 kg
Štětovice

Jakub Šmíd
19. 4. 2012 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Martin Kanaloš
22. 4. 2012 50 cm 3,15 kg
Výšovice

Matyáš Kovář
22. 4. 2012 45 cm 2,20 kg
Prostějov

Petr Bubela
23. 4. 2012 45 cm 2,55 kg
Kralice na Hané

Matyáš Indrák
24. 4. 2012 49 cm 2,90 kg
Dub nad Moravou

Martin Oulehla
25. 4. 2012 51 cm 3,10 kg
Nezamyslice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.

V „Národě“ se žilo zdravě

Zdraví nade vše. Národní dům přilákal na Jarní dny zdraví desítky Prostějovanů,
kteří neváhali a nechali si provést některá kontrolní vyšetření. Foto: Martin Mokroš
Prostějov/mm - Pokud jste si
chtěli minulý týden zjistit něco
o svém vlastním těle, mohli jste
navštívit další ročník již tradičních „Jarních dnů zdraví“, které
proběhly od pondělí do středy
v prostějovském Národním domě
a jsou součástí projektu Zdravé
město Prostějov.
INZERCE

Jak pro Večerník uvedla koordinátorka projektu Alena Dvořáková,
celá akce byla uspořádána několika
partnery a to Státním zdravotním
ústavem, Střední zdravotnickou školou, Krajskou hygienickou stanicí,
SOU Husserla a obchodem Jeřabina. Lidé si mohli nechat změřit tlak,
puls, BMI, cholesterol i glukózu,

ochutnat produkty zdravé výživy či
podiskutovat o svých problémech se
zdravím. Dále bylo možné vyslechnout několik přednášek od Jarmily
Podhorné, MUDr. Dokládala, Lenky
Sehnalové a Ludmily Bednářové,
mimo jiné o zásadách zdravé výživy, o bylinách a jejich prospěchu pro
tělo, o bezlepkové dietě a o sportovní aktivitě Nordic Walking.
Právě aktivitu Nordic Walking, tedy
chůzi s holemi si mohli lidé vyzkoušet ve Smetanových sadech. „Celou
akci hodnotím pozitivně a věřím, že
alespoň malinko pomohla zlepšit
životní styl občanů v Prostějově,“
zhodnotila na závěr Alena Dvořáková, koordinátorka projektu.
Dodejme ještě, že další aktivity
k Jarním dnům zdraví uspořádala
také místní nemocnice a to v pátek
pod názvem „Zachraňte životy mějte čisté ruce“ a již příští středu
9. května navíc proběhne bezplatné
vyšetření znamének v rámci „Dne
melanomu“.

INZERCE

Parním vlakem za zábavou

Zahájení lázeÊské
sezóny v Jeseníku
Poje©te s námi na výlet historickým vlakem
Vincenze Priessnitze s parní lokomotivou
z Olomouce do Jeseníku na oslavy nové lázeÊské a turistické sezóny!

19. května 2012

Co nás čeká
Jeseník
ų

kulturní a zábavný program v železni¦ní
stanici Jeseník, v Lázních V. Priessnitze
a na nám®stí TGM

Lipová Lázn®
ų

otá¦ení parní lokomotivy na to¦n®

Horní Lipová (Bílý Potok)
ų

parní rozjezd nákladního vlaku,
hudební kavárna Aloise Nebela,
Muzeum Slezského Semmeringu

Branná
ų

dopln®ní vody do parní lokomotivy z vodního jeÚábu,
vyhrabování popela a ¦išt®ní dýmnice parní lokomotivy

Více informací o jízdním Úádu a cenách jízdenek
zjistíte na www.cd.cz/olomouckykraj
Podrobnosti o programu najdete také na www.jesenik.org

)eské dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113

Inzerce__Priessnitz_138x211_v02.indd 1

4/25/12 10:11 AM

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká
17, Prostějov.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22,796 40 Prostějov 1.
Pobyt u moře - Chorvatsko Makarská riviéra Zaostrog 7.
až 19. 8. 2012. Pořádá Asociace
Radost Prostějov. Využijte hromadnou slevu a pojeďte s námi.
Kemp je 20 metrů od moře,
v ceně podle druhu ubytování
(pokoje v pavilonech s vlastním
soc. zařízením nebo chatky) je
zahrnuta také doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa
a služba delegáta. Vhodné pro
rodiny s dětmi, osoby ZTP i
seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251
nebo osobně Školní 32, 1. posch. kanc. OS Pomocná ruka
8.00 – 11.00 hod.

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny,
je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.
Individuální
psychologické
poradenství – individuální poradenství s psycholožkou (na
objednávku)
Kurz první pomoci pro maminky s miminky v rámci
Hopsánek a zpívánek s miminky.
Kurzy efektivního rodičovství
aneb jak porozumět dětem a sami
sobě. Kurzy jsou určeny pro rodiče dětí všech věkových kategorií.
Probíhá zápis na letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi.
Pohádkový týden s Cipískem 9. 7. - 13. 7.
Okolo kolem s Cipískem
- 16. 7. - 20. 7.
pravidelné programy MC:
Cipískova školička - adaptační
program před vstupem do MŠ.
Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové programy pro rodiče s dětmi dle
věku dětí
ČARODKY V CAFÉ 7
pondělí 30. dubna od 16.00
hod. Zábavné odpoledne pro
děti i dospělé, soutěže, opékání
špekáčků, vyhodnocení nejlepší masky. Info a rezervace u
obsluhy nebo na 722 531 005.
Pro malé čarodějnice zmrzlina zdarma.

Lazariánský servis vás zve
i v tomto roce v srpnu na
ozdravný pobyt v Chorvatsku.
Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, senioři i handicapovaní. Počet
míst je omezen. Bližší informace
ČSCH DRŽOVICE - pořádá na tel. čísle: 776 054 299
ve dnech 5. května a 6. května
hradeční výstavu drobného Výstava:
zvířectva. V areálu hřiště v Dr- Mezi snem a skutečností –
žovicích. Bohaté občerstvení čtvrtek 5. dubna až neděle 3.
zajištěno. Srdečně zvou pořa- června v 17.00 hod. Lenka
datelé.
Horňáková Civade.
INZERCE

TIP Večerníku

Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
zve své členy i nečleny 11. května 2012 na zájezd do Věžek,
Kroměříže. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
přírodovědná soutěžní stezka
pro děti
čtvrtek 3. května Zelená
stezka – Zlatý list od 8.00 do
14.00, biokoridor Hloučela.
Soutěž je určena pro děti ze
zájmových oddílů či žáky škol
od 6 do 15 let.
program pro školy
pátek 4. května Živá zahrada od 8.30 do 12.30, interaktivní program o tom, jak do
zahrad přilákat a udržet v nich
ptáky, hmyz, obojživelníky a
další živáčky. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov
vycházka
sobota 5. května Hledání dávnověku na Otaslavicku, od
8.00 do 14.00, sraz v Brodku
u Prostějova na autobusové zastávce v 8:20 (odjezd vhodného
autobusu z Prostějova z aut.
nádraží v 8:00, stanoviště č. 4.)
Vycházka zaměřená na jedinečnou historii okolí Otaslavic.
terénní exkurze – akce České
společnosti ornitologické
sobota 5. května Vítání
ptačího zpěvu od 8.00 do
11.30, sraz v 8:00 na autobusové zastávce na Tyršově
náměstí v Plumlově, doprava
je možná autobusem s odjezdem z aut. nádr. v Prostějově
(nástupiště 10) 7:35, příjezd
do Plumlova 7:57.
SONS „Semtamník“
pondělí 30. dubna
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení
čtvrtek 3. května
8.00 až 11.00 Tvoření z keramické hlíny v Lipce.

MŮJ VYSVLEČENEJ
DENÍK
KDE: KINO METRO 70
KDY: ÚTERÝ 1. KVĚTNA, 17.30 HODIN

Johana má tři kamarádky, dva
kamarády, tátu a macechu.
Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá
žádnej problém, Káču, kterou
doma terorizuje otec, Andy,
která miluje Vektora a ještě
mu to neřekla, Vektora, kterej miluje Andy a ještě jí to
neřekl, a chytrýho kluka, co
moc kouří trávu a říká se mu
Mateřské centrum Srdíčko
Pravidelný program:
pondělí 9.00 - 12.00 hod.
Rodiče sobě aneb jak to uděláme u nás doma.
úterý 16.00 hod. – 17.00 hod.
Cvičeníčko v tělocvičně.
úterý 17.30 hod. – 18.30 hod.
Cvičení s Marcelou.
středa 8.00 hod – 12.00 hod.
Program pro starší děti.
KLETBA BÍLÉ
ČARODĚJKY
Dům dětí a mládeže ORION
Němčice nad Hanou
zve všechny děti i dospělé
na tradiční pálení čarodějnic,
které se koná
v pondělí 30. dubna
v 17.30 hod. na náměstí
v Němčicích na Hané.
SNN v ČR, Sportovní klub
neslyšících, Svatoplukova 15,
Prostějov pořádá „JARNÍ
TURNAJ V ŠIPKÁCH“
v sobotu 5. května od 9.30 hod.

– v likvidaci, ul. Kojetínská 15, 796 01 Prostějov

LIKVIDÁTOR ZAHAJUJE ÚPLNÝ
VÝPRODEJ ZÁSOB STAVEBNÍHO MATERIÁLU
fasádní materiály a izolace - cihly, tvárnice, překlady, zárubně, dveře, palety
- drobné nářadí a materiál - elektro - kanalizace - sypké materiály a fasádní
omítkoviny - krytiny, folie, lepenky - sádrokartony

S MIMOŘÁDNOU SLEVOU 25% - 90%
Kontakty: Stavomat s.r.o.
tel.: 582 340 261
více na WWW.STAVOMAT-PV.CZ

Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Milada Barochová 1935
Lukáš Obručník 1978
Marie Hrazdilová 1928

Prostějov
Prostějov

Mostkovice
Miloslav Boráň 1922
Prostějov
Břetislav Spáčil 1933
Prostějov
Jan Šimiček 1922
Smržice
Ludvík Ondruch 1948 Prostějov
Jindřiška Blahová 1928 Prostějov
Jiřina Blahová 1933
Kralice na Hané
Marie Pernicová 1954 Prostějov
Marta Bébarová 1943 Bedihošť
Pavel Marčan 1954
Prostějov

Marie Loncková 1932
Brodek u Prostějova
Ing. Bohumil Bizdra 1930
Mostkovice
Josef Kroupa 1932
Prostějov
Bohuslav Podhajský 1935
Prostějov
RNDr. Pavel Krchňák Ph.D.1962
Prostějov
Vojtěch Barák 1939
Protivanov
Zbyněk Vykopal 1959
Určice
Marie Špičáková 1931
Brno
Danuše Motalová 1946 Plumlov

Rozloučíme se...
Pondělí 30. dubna 2012
Josef Petter 1944 Niva
10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Klukáčková 1932 Biskupice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Bizdrová 1930 Mostkovice
14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 2. května 2012
Filomena Nedbalová 1924 Dětkovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Krejčířová 1936 Brodek u Konice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Podhorný 1945 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Čtvrtek 3. května 2012
Věra Pazderová 1924 Ivaň
16.00 kaple Ivaň
Pátek 4. května 2012
Ludmila Vystavělová 1934 Prostějov
10.40 Obřadní síň Prostějov
Josef Zvára 1982 Olomouc
11.20 Obřadní síň Prostějov
František Svozil 1950 Pivín
12.40 Obřadní síň Prostějov

Hagrid. Taky tátu, co býval
novinář a rocker a teď píše do
bulváru a macechu Sábu, kterou nemůže vystát. Počty kamarádů a rodičů se ale změní.
Johana se totiž nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži
ze starých dopisů, který znal
její mámu, když byla naživu
a který by mohl být jejím biologickým otcem, a její deník,
kde je úplně všechno, chtějí
vydat jako knížku. A ani ty
depky už nejsou, co bejvaly
Režie: Martin Dolenský
Hrají: V. Kubařová, B. Kohoutová, M. Šoposká, Š. Vaculíková, I. Bareš, M. Šesták,
S. Stašová, V. Žilková a další.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd do Veĺkého
Mederu 4. května 2012– pobyt
ve slovenských termálech.
Máme ještě několik volných
míst do Velkých Losin 11.
června. - 17. června., ozdravný pobyt s rehabilitací.
Bližší informace v kanceláři
č.106.nebo na tel. č. 588 000
167, 724 706 773
Přednáška
neděle 6. května v 9.00 hod.
Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné i
ústní dotazy posluchačů.
Společenský dům, Komenského 6, Prostějov
Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY - výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy.
Výstava otevřena ve všední
dny od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.

Hanácký divadelní máj

STAVOMAT Prostějov, s.r.o.

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
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Město Němčice nad Hanou vyhlašuje 26. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů, která se
bude konat v týdnu od 28. 4. do 5.
5. 2012 v Němčicích nad Hanou,
v sále kina OKO.
Program:
pondělí 30. dubna 10.00 hod.
- Divadélko Na stromě, Brno
pondělí 30. dubna 19.30 hod.
- DS Smotaná hadice Křenovice
úterý 1. května 14.00 hod.
- Divadelní skupina BATERKA,
Brno
úterý 1. května 19.30 hod.
- BODLÁK Bernacké ochotnické
divadlo.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

středa 2. května 10.00 hod.
- Divadlo Hanácké obce Prostějov
středa 2. května 19.30 hod.
– DSOB Velká Bystřice
čtvrtek 3. května 13.00 hod.
- DS Zdeňka Štěpánka Napajedla
čtvrtek 3. května 19.30 hod.
- DS DŽO, Velatice
pátek 4. května 10.00 hod.
- JEŠTĚR. K. Y. ZUŠ Prostějov
pátek 4. května 19.30 hod.
- DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
sobota 5. května 17.30 hod.
- Slavnostní vyhlášení výsledků
přehlídky
Vstupné: dospělí 40,- Kč; děti 25,Kč, permanentka: 240,-Kč

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZA JÍM AV É CE NY

Čtěte na
straně 21

JD E DO TŘ ET ÍH O KO LA ...

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Lipová
Dne: 14. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce od Hrochova po
č.86, 71, 7, Akord, ZŠ,MŠ,
včetně celé Nové ulice. Vypnutá oblast: část obce od
Hrochova po č.82, 19, 60,
včetně ZŠ a fa. Akord.
Dne: 14. 5. 2012 od 11:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
od Bukové včetně farmy ZD
do středu obce po č. 178, 38.
Vypnutá oblast: střed obce
od kaple, č. 6, 8, směr Buková po č. 73, 54, 61.
Obec: Krumsín
Dne: 14. 5. 2012 od 7:30 do

12:30 hodin. Vypnutá oblast: od Soběsuk po č. 92 na
ul.Křenůvská.celá ulice Sportovní, oblast U starého hřbitova až k ul. Prostějovičské,
od kina k ul. Prostějovičské
po č. 190 a k obchodu po č.
153 vč.dále obecní úřad, oblast za kostelem po č.4 a 106.
Dne: 14. 5. 2012 od 7:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast:
ulice Křenůvská od č. 112
a 53 oboustranně po konec
obce včetně ulice s č. 175
Obec: Hrochov
Dne: 15. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Hrochov včetně
podnikatelských subjektů.
Obec: Krumsín
Dne: 16. 5. 2012 od 7:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce od hájenky VLS za
školkou Osina včetně školky,

Příhon, Hrbatá vč.č.178, Prostějovičská od č.157 po č.160
po konec obce, Kamenice,
farma ZD, část ulice Křenůvské od č.15 po č.48, 145 a 112
včetně ulice s č.171 (obchod
Coop, Základní škola, fara a
pořadí od č.14 po č.170 a 137
- 44 bez omezení)
Obec: Žešov
Dne: 18. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Žešov včetně podnikatelských subjektů (mimo
farmu ZD)
Obec: Držovice
Dne: 18. 5. 2012 od 12:00 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Držovice s ulicemi Olomoucká od č.480 po
č.158, od ul. Svadůvky po č.
266 včetně, celá ul. Anenská,
Lomená č.450
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70

pondělí 30. dubna
17.30 Můj vysvlečenej deník
česká komedie
20.00 Vrtěti ženou
anglická komedie
úterý 1. května
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Vrtěti ženou
středa 2. května
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Vrtěti ženou
čtvrtek 3. května
17.30 Talisman
americké filmové drama
20.00 Hunger Games:
Aréna smrti
skční sci-fi
pátek 4. května
17.30 Talisman
20.00 Hunger Games:
Aréna smrti
sobota 5. května
17.30 Talisman
20.00 Hunger Games:
Aréna smrti
neděle 6. května
17.30 Talisman
20.00 Hunger Games:
Aréna smrti

Apollo 13
pátek 4. května
20.00 NĚCO MEZI
& VYSOKÉ NAPĚTÍ
NĚCO MEZI - ska-rock
(Prostějov, Brno…), VYSOKÉ NAPĚTÍ - ska-punk
(Vsetín…)
sobota 5. května
20.00 NEUROTHICA
- Drum‘n‘Bass and Dubstep
Session!! DJ‘s: NI-GAZZ
PECA, SHIWAZZ, SUBFORM.

Simetrix
pátek 4. května
21.00 DJ Iceman
sobota 5. května
21.00 DJ Doktor

Společenský
dům Prostějov
čtvrtek 3. května
PERU – dobrodružné fotovyprávění cestovatelky
Štěpánky Jakešové.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 30
30. DUBNA DO 66. KVĚTNA 2012 TELEFON 582 344 130
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy večer
takto: v pondělí ve 20.30 hodin, ve středu až neděli ve 21. 30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne v 15.00 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka pro děti PRINCEZNA LABUŤ.
Zlý čaroděj zaklel tři princezny v labutě. Podaří se je statečnému
Střelci zachránit? Celý příběh je nakreslen mezi hvězdami letní
oblohy.
V sobotu ve 14.00 hodin soutěž pro děti od 10 let CHCI BÝT
KOSMONAUTEM!
V neděli ve 14.00 hodin soutěž pro děti do 10 let LETNÍ TROJÚHELNÍK.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a OD
SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN, nabízíme ke zhlédnutí na
úvod výše zmíněných pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
2. května 2012, blok č. 15: Plumlovská - parkoviště Billa - 3
stání (mimo 2 stání u Penny marketu a 4 stání u Billy), A. Slavíčka - parkoviště (K. Svolinského – vjezd k Penny marketu).
3. května 2012, blok č. 16: Josefa Lady (severní obslužná), U
Stadionu, U Stadionu - parkoviště, Za Velodromem, Valašská,
Polišenského, Hacarova, Hacarova - parkoviště,
Za Velodromem - parkoviště.

Soudní dražba movitých věcí
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movitých
věcí, která se uskuteční dne
11. května 2012 v 9.00 hodin
v budově exekučního oddělení na Sídlišti svobody naproti
sběrného dvoru.
Dražba je nařízena proti povinným Miroslavu Laštovicovi z
Rozstání, Vladislavu Poláchovi
z Prostějova a Vratislavu Grulichovi z Čelechovic na Hané. Dražit se bude barevný televizor
Samsung (plazma) s úhlopříčkou 107 cm včetně dálkového ovladače s vyvolávací cenou 3 000 korun, konferenční stolek s vyvol.
cenou 50 korun, předsíňová stěna s vyvol. cenou 150 korun, dřevěná polička s vyvol. cenou 20 korun, nástěnné hodiny Quartz s
vyvol. cenou 20 korun, knihy – kuchařky (2 ks) s vyvol. cenou
20 korun a starožitná skříň s vyvol. cenou 2 000 korun.
Prohlídka dražených věcí je možná pouze v den konání dražby po dobu registrace dražitelů, která proběhne před začátkem dražby od 8.30 do 9.00 hodin.
INZERCE

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dlouholetým správcem biokoridoru Hloučela

„PŘI KÁCENÍ NÁM LIDÉ I SPROSTĚ NADÁVALI...!“
Karel Pokorský doufá, že poté, co si Hloučelu pronajaly
Lesy města Prostějova, si v přírodě konečně odpočine
Prostějov - Teplé jaro pod modrou oblohou láká
k vycházkám do přírody a mnoho z nás v těchto
dnech míří do lesoparku Hloučela. Prostor kolem
této říčky je skutečnou zelenou tepnou našeho
města. Zřejmě nikdo z Prostějovanů ale přímo na
Hloučeli nestrávil víc času než Karel Pokorský.
Nadšený propagátor ochrany přírody, zakládající
člen Českého svazu ochránců přírody a dlouholetý
správce biokoridoru zde celých deset let realizoval projekt „Výchova lesních porostů v biokoridoru
Hloučela“. Během něj bylo vysazeno kolem pěti
tisíc stromů. Letos se tento projekt uzavřel. Další
správu Hloučely budou mít na starosti prostějovské městské lesy. Jak se Karel Pokorský k práci na
Hloučeli dostal? Co se zde za jeho působení změnilo? A jak se dívá na aktuální pronájem biokoridoru
městským lesům? O tom a mnoha dalších tématech jsme se bavili v tomto exkluzivním rozhovoru.
Martin Zaoral
Tím, že městské lesy
převzaly biokoridor
Hloučela pod svá
křídla, končí váš dlouholetý
projekt. Jak se díky němu
změnila tvář Hloučely?
„Hlavním cílem byla obnova
zdejších stromů. Topoly, které
tu rostly, se sázely kolem roku
1945. Byly tak už sedmdesát
let staré. Tyto stromy už byly
křehké a ohrožovaly všechny
návštěvníky. Projekt obnovy
parku financovalo město Prostějov. Peníze šly jak na kácení,
tak na sázení. Za těch deset let
jsme vykáceli necelých padesát topolů a asi přibližně sedm
stovek akátů. Žádné jiné stromy jsme nekáceli. Namísto
nich jsme vysazovali hlavně
jasany a dále olše, jilmy, lípy,
duby a třešně. Celkem to mohlo být skoro pět tisíc stromů.
Po okrajích jsme pak sázeli i
keře jako například šeřík, brslen, hloch a další. Vysadit vše
včetně keřů se nám podařilo
v části, která byla zasažena
při loňském požáru pole za
Intersparem. Tam jsme chtěli
ukázat naši představu budoucnosti Hloučely. Přestože se z
následků požáru bude vzpamatovávat, věřím, že právě
tímto směrem by se mělo pokračovat.“
Jak na kácení
vzrostlých topolů
v lesoparku reagovali lidé?
„Jejich reakce byly někdy negativní. Často nepochopili,
o co nám jde! Ačkoliv jsme
ochránci přírody, tak nám kolikrát sprostě nadávali, že přírodu ničíme... Ti slušnější nám
vysvětlovali, abychom Hloučelu nechali v původním stavu,
že prý si příroda sama poradí.
Jenže tihle lidé si neuvědomovali, že původní stav Hloučely
byl jenom řeka bez stromů.
Les byl uměle vytvořený, a
pokud má vzkvétat, pak je třeba se o něj starat. To ví každý
INZERCE

lesní hospodář. Mockrát jsem
vysvětloval, že aby se mohlo
sázet, je třeba nejprve kácet.
Většinou se mi to podařilo, ale
našli se i lidé, kteří si to vysvět“
lit nenechali...
Setkávali jste se i s
dalšími problémy?
„Největší potíže vězely v tom, že peníze na těžbu jsme dostávali až koncem
března. To byl poslední možný
termín ke kácení, stromy šly k
zemi na poslední chvíli. Problémy byly i s traktory, které
musely vjet na pole, ačkoliv
už nebylo zamrzlé. Ovšem za
svým projektem jsme si stáli a
byli jsme připraveni ho dodělat za každou cenu.”

pouze znakem naší doby. Třeba po sázení v padesátých
letech prý vandalové poničili
dokonce sedm tisíc stromků!“
Velkým problémem
Hloučely jsou také
černé skládky...
Nejvíc černých skládek vznikalo na Tiché. Je tam klid, lidé
se tam dostanou autem. Jednou tam dokonce byl nebezpečný odpad, který obsahoval
nějakou nebezpečnou plíseň.
Tehdy ho museli likvidovat
hasiči ve speciálních oble-

„K masivnímu kácení už nedojde.
Teď už by se mělo jednat spíše
o nárazové akce, navíc na stromech
z lesoparku se skutečně vydělat nedá...“
Ekolog KAREL POKORSKÝ o tom, jak vidí
hospodaření Lesů ČR v biokoridoru Hloučela

tam společně s Brontosaury,
skauty i veřejností odvezli pětadvacet kontejnerů odpadků.
Následně jsme tam vysázeli
nové stromy. Chtěli jsme v
tom pokračovat, jenže mezitím
Petr Albrecht s celou rodinou

„Už několik let mi přezdívají
´Létající Čestmír´, protože pořád
někde lítám a nemám čas si sednout.
Dokonce moje bývalá manželka
už se mnou slaví pouze tento svátek.
Na Karla mi nepřeje,
ale na Čestmíra ano...“
Několik let jste
pracoval tam, kam
ostatní chodí odpočívat. Jak jste se k tomu dostal?
„Naše touha udělat něco pro
Hloučelu se datuje už od devadesátých let. Jenže nikdy se
nám na to nepodařilo sehnat
peníze. Zkoušeli jsme to i na
ministerstvu životního prostředí, ale neuspěli jsme. Vše dělali pouze dobrovolníci. První
úspěšný projekt v roce 2000
zorganizoval Petr Albrecht,
což byl na rozdíl ode mě skutečný odborník. Týkal se parku u Močidýlek a podpořila ho
Evropská unie. Šlo tam o vyčištění velké plochy u zahrádkářské kolonie. Tehdy jsem

rých hrozí, že brzy spadnou.
Než se tak stane, měly by se
raději skácet. Tohle už se bude
dělat pod taktovkou lesů, které
jsem na to upozornil. Nyní už
to nebudu já, kdo bude shánět
dřevorubce a traktory... Coby
ochránci přírody jsme k ničemu takovému neměli oprávnění, za peníze od radnice jsme si
museli najímat specializované
soukromníky. Skácet topol totiž není jednoduché, může to
skončit velkým malérem. Výhoda je, že městské lesy coby

zemřel při autonehodě. Přebral
jsem jeho plány a snažil se je
zrealizovat. Měl jsem přitom
kamaráda Ladislava Klabníka,
který byl odborník přes lesní
hospodářství, a ten mi pomohl
vypracovat projekt ´Výchova
lesních porostů v biokoridoru
Hloučela´. V roce 2003 jsme
od prostějovské radnice dostali první příspěvek a tím se mu
mohli začít věnovat naplno.
Kromě toho jsem začal pracovat jako správce biokoridoru
Hloučela.“
Byl o toto místo
zájem?
„Plat zde tehdy byl
osm a půl tisíc hrubého, nikdo
se tedy do toho nijak zvlášť
nehrnul. Před tím jsem dělal na

slévárně, kde jsem měl patnáct
tisíc. Tato práce přitom byla
náročná i časově. Na jedné
straně jsem dělal management
chráněného území, na druhé
na Hloučele sekal trávu. Rodina tím dost trpěla, a to jak
z časových, tak i z finančních
důvodů. Žil jsem tím, dokud
jsem před pěti lety neměl
zdravotní problémy. Když
jsem se dal do kupy, tak už
jsem pouze vypomáhal. Projektu jsem se však věnoval
i nadále. Chytil mě totiž za
srdce, byla to moje životní
touha. Řekl jsem si, že budu
dělat jednu věc pořádně.“
Lidé se bojí, že
poté, co budou mít
lesopark na starosti městské lesy, proběhne
zde masivní kácení, na kterém bude chtít tato organizace vydělat. Co si o tom
myslíte?
„K tomu podle mě nedojde!
Hlavní kácení a vyčištění jsme
udělali už během uplynulých
deseti let. Teď už by se mělo
jednat spíše o nárazové akce.
Navíc na stromech z lesoparku se skutečně vydělat nedá.
Pokácet by se ještě mělo například stromořadí javorů přímo u stájí Cavalo. Několikrát
jsme tyto stromy ořezávali, ale
už to nemá budoucnost. Nové
stromy, které se zde vysadí, by
mohly plynule navázat na stromořadí, které jsme už vysázeli
ve směru od prostějovského
sídliště. Na druhé straně Hloučely pak stále stojí asi deset
nebezpečných topolů, u kte-

státní organizace zaměstnávají
dřevorubce a mají i potřebnou
techniku. Fakt, že budou na
Hloučele hospodařit, jenom vítám. My jako ochránci přírody
se nyní už budeme soustředit
pouze na drobnější výsadbu. A
zároveň se budeme starat o ty
stromky, které jsme už nechali
vysadit.“
Soukromníky jste si
nabíral nejen na kácení, ale i sázení.
Proč?
„Původně stromy sázely děti.
Bylo to skvělé, přál jsem si,
aby to tak bylo i nadále, jenže...
U takto zasazených stromů se
často stávalo, že nevzešly. Na
to jsem ale přišel až potom.
Když jsem pak nesl odpovědnost za to, co vzejde a co ne,
tak se změnil můj pohled na
věc. Práce jsem proto raději
zadal soukromníkovi, který už
věděl, jaké stromy tam má dát.
Když tam pak došlo k nějakému úhynu, tak jsem byl schopný ho dohnat k zodpovědnosti
a on to dal do pořádku.“
Během výsadby jste
se mnohokrát museli potýkat s vandaly,
kteří vyrvali to, co jste zasadili...
„Každý rok se to opakovalo...
Čím blíž městu, tím větší škody nám vandalové nadělali.
Nejčastěji se to dělo v prostoru
´U Abrahámka´. Už jsme s tím
tak nějak počítali, takže jsme
stromků sázeli vždy o něco
více. Dalo se předpokládat,
že tak průměrně každý desátý
vysazený strom vezme za své.
Nejhorší bylo, že ti magoři
nejen zlámali stromky, ale vytahovali i tyčky a pletivo, které
naházeli do Hloučely! Pletivo
pak vyplavalo až v pivovarském rybníčku... Rozčilovalo
mě to celých deset let. Přitom
nikdy nikdo nebyl chycený.
Nicméně tyhle útoky nejsou

cích. Hodně často se stávalo,
že nám tam lidé vozili posekanou trávu. Jindy jsme tam
nacházeli třeba injekční stříkačky a podobné věci po feťácích. Kdybych měl mluvit
o všem, co jsme tam našli, tak
bych se hodně naštval. Nejkritičtější období pro Hloučelu
je od května do začátku prázdnin. Je teplo a pomalu končí
školní rok. To se na Hloučele
hodně pije, rozbíjí se flašky,
nechávají odpadky. Pak už se
to postupně uklidňuje.
Zmínil jste už narkomany či bezdomovce. Narážel jste
na ně často?
„Určitě. Myslím, že se nám je
alespoň podařilo dostat dál od
města. Poté, co jsme prořezali husté porosty, jsou některá
místa přehlednější. To se týká
například prostoru za hotelem
Tenis Komerc. To samé platí
pro prostor u střelnice, kde
se pravidelně scházely různé
partičky. Také to tam vykradly
a vypálily. Také jsem moc rád,

že se městu loni podařilo zbořit tu starou vodárnu kousek
za Intersparem. Do přírody to
nepatřilo a akorát se tam scházeli bezdomovci. Jenže tihle
lidé si stejně nějaké to místo
vždycky najdou...
A jaké je vaše oblíbené místo?
„Při všech přednáškách dětem jsem vždy říkal,
že když jde člověk přírodou,
tak se má umět zastavit a pokochat se. Jenže jsem zjistil,
že kážu vodu a piju víno. Práce mě pohltila natolik, že jsem
to vždy jen proběhl a poslední
dobou neměl vůbec čas si to v
klidu projít. Jinak se mi nejvíc
líbí asi ta část od Večerků až
k Tiché. Ale věřím, že teď ta
zodpovědnost přejde na jiné
lidi a já budu mít čas se v první řadě kochat.”
Jak vidíte další budoucnost Hloučely?
„Už jsem mluvil o
tom, že další kácení se biokoridoru zřejmě nevyhne, ale už
by nemělo být nijak masivní.
Co se týče živočichů, tak tam
bude určitě hodně práce. Vše
se bude odvíjet od napuštění
plumlovské přehrady. Půjde
o ryby, obojživelníky i raky,
které sice na Hloučele v tuto
chvíli jsou, ale pouze tam
živoří. Je to hodně o kvalitě
vody. Rovněž připravujeme
nový program vyvěšování
budek pro ptáky. Těch dalších
připravovaných projektů je
hodně.“
A co byste do dalších let popřál sám
sobě?
„Za sebe bych si přál, abych
se všech věcí, které je ještě
na Hloučeli potřeba udělat,
věnoval spíše okrajově. Už
několik let mi přezdívají ´Létající Čestmír´, protože pořád
někde lítám a nemám čas si
sednout. Dokonce moje bývalá manželka už se mnou
slaví pouze tento svátek. Na
Karla mi nepřeje, ale na Čestmíra ano...(úsměv) Takže
moje největší přání je, abych
v přírodě neměl pouze práci,
ale abych v ní byl schopen
také odpočívat.”

kdo je karel pokorský?
- narodil se 27. května 1950 v Moravských
Budějovicích, od mládí se věnoval zápasu ve
volném stylu. Vystudoval lesnické učiliště, na
vojnu zamířil k prostějovským výsadkářům v
roce 1969, kde pobyl sedm let a už tady zakotvil natrvalo. Pracoval v prostějovské Gale,
následně ve slévárně Sigmy Lutín. Po skončení sportovní kariéry začal pořádat přírodovědné tábory pro mládež. V roce 1979 stál
u zrodu Českého svazu ochránců přírody.
2000
V roce 20
000 odešel
d š l ze Sigmy Lutín a stal se správcem lesoparku
Hloučela. Po šesti letech místo kvůli zdravotním problémům opustil
a rozhodl se naplno věnovat dlouhodobému projektu „Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela“, který realizoval za podpory
prostějovské radnice. Ta mu v roce 2006 udělila také Cenu města
Prostějova. Kromě toho obdržel také ocenění ministra kultury za
významný podíl v rozvoji státní ochrany přírody a řadu dalších cen.
Je rozvedený, má syny Marka a Karla. Jeho koníček se mu stal prací, která mu vzala většinu času. Kromě ní ještě dvacet let zpívá v
církevním evangelickém sboru. Společně už natočili třicet desek a
koncertovali nejen po celé České republice, ale i v Evropě.

sportovní menu
VE LK Á DE RB Y!
Uplynulý víkend
na zelených trávnících
nabídl prestižní duely

23 AŽ 26

více čtěte
na stranách

basketbal
OR LI JD OU DO BO JE
Prostějovský tým
vydechnul
a už zítra zahájí
BOJ O MEDAILI!
více čtěte
na straně

ŽE LEZ NÝ V PR OS TĚJ OV Ě!
Čokoládovou tretru
mladých atletů zahájil
světový rekordman

32
18:00

MATTONI NBL MUŽŮ – 1. SEMIFINÁLE

BK DĚ ČÍN

Městská hala Sportcentrum DDM

lukostřelba

STŘEDA 2. 5.

16:10

ST ŘE DE ČN Í ZÁ VO D
Lukostřelnice TJ OP Prostějov

házená

SOBOTA 5. 5.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 20. KOLO

SO KO L II PR OS TĚJ OV
HK IVA NČ ICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

nohejbal

NEDĚLE 6. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 6. KOLO

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V

ON
TJ SOK OL VYN K HOR AŽĎ OVIC E HAP

na mistrovství světa!
Prostějov/jim - Navázat na
stříbrnou medaili z lotyšského šampionátu v roce 2006
a loňský bratislavský bronz
může od konce tohoto týdne
odchovanec prostějovského
hokeje Lukáš Krajíček (na
archivním snímku). Finalista
Stanley Cupu s Philadelphií
Flyers a vítěz české extraligy
s třineckými Oceláři zůstal
v osmičlenné nominaci obránců i po turnaji v Brně a kouč
Alois Hadamczik s ním počítá
do Skandinávie.
Letošní sezonu strávil devětadvacetiletý bek v dresu běloruského Dinama Minsk a svému
týmu pomohl do play off KHL.
Hned ve čtvrtfinále ovšem Minsku zkřížilo cestu zlaté moskevské Dynamo a po výsledku 0:4

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 24. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK TROUBKY
NEDĚLE 6. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

Oficiální informace, jak dál s hokejem, stále chybí.

Prostějov/son - Uplynul další týden a k vyjasnění ohledně budoucnosti prostějovského hokeje pořád nedošlo. Ti z vás,
kteří lační po těchto důležitých informacích, se tedy oficiálně nic nového nedozvědí. Večerníku se však alespoň podařilo
v zákulisí zjistit pravděpodobný
scénář toho, jak bude
z toho vzešlo konečné třinácté oddíl LHK Jestřábi dál
místo z třiadvaceti účastníků.
fungovat.

Necelých sto devadesát centimetrů vysoký obránce strávil celkem
sedm sezon v NHL, kde si připsal
přes tři sta stratů v základní části a čtyřiatřicet ve vyřazovacích
bojích. Přes Floridu, Vancouver
a Tampu Bay došel až do Philadelphie, kde se dočkal největšího
úspěchu v podobě vítězství ve
východní konferenci.

Ex-boss. Podle zákulisních informací Večerníku Michal
Tomiga opustí pozici předsedy klubu a bude zastávat
post sportovního manažera. Na nového šéfa se však
prozatím stále ještě čeká...
Foto: archiv Večerníku

VK AGEL Prostějov

HRÁČSKÝ KÁDR VK pro příští
sezónu už DOSTÁVÁ OBRYSY
Nejen v případě volejbalistek VK AGEL
Prostějov je to každý rok úplně stejné. Sotva
skončí jedna sezóna, už je nejdiskutovanější
věcí mezi fanoušky složení hráčského kádru pro
další soutěžní ročník. Kdo ze stávajícího družstva tedy zůstane a kdo odejde, jaké posily hanácký klub získá?

dvorec u sokolovny, Skálovo nám

MSD, SK. „E“ – 23. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FK KRNOV
SOBOTA 5. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL PROSTĚJOV

Ilustrační foto.

KRAJÍČEK JEDE TOMIGA UŽ NEBUDE ŠÉFEM!

ÚTERÝ 1.5.

BK PR OS TĚ JO V

položili Orlovou na lopatky!
Prostějov/son
NEJLEPŠÍ VÝKON VE SVÉ KRÁTKÉ HISTORII
PŘEDVEDLI FOTBALISTÉ 1.FK PROSTĚJOV
V SOBOTNÍM ODPOLEDNI NA HŘIŠTI SLAVIE ORLOVÁ A DÍKY TOMU ŠMIKLI JASNĚ
VEDOUCÍ TÝM MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE E VÝSLEDKEM 3:0! TÍMTO SENZAČNÍM
TRIUMFEM SI UPEVNILI SVÉ DRUHÉ MÍSTO
V PRŮBĚŽNÉ TABULCE DIVIZNÍ GRUPY „E“.
POKUD NA NĚM BUDOU I ZA DVA MĚSÍCE,
MĚLI BY POSTOUPIT DO MSFL.
„Kluky jsem pochválil za perfektní hru,
v níž tentokrát nescházelo absolutně nic.
Celý mančaft odvedl super práci a ukázal, co umí. Tohle utkání mělo z naší
strany parametry třetí ligy, kam chceme
projít. A po Orlové to máme už plně ve
svých rukách,“ radoval se spokojený trenér „efkáčka“ František Jura.

28

basketbal

TÝDNE
FOTBALISTÉ PROSTĚJOVA
Silný tým 1.FK šturmuje za plánovaným postupem, na druhé příčce
tabulky už má dvoubodový náskok

Hvězná návštěvaa

více čtěte
na straně
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fotbal

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 5. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 5. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KOSTELCI

mistryně ČR pro rok 2012
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 6. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO
SK LIPOVÁ
HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 6. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V LIPOVÉ

Foto: Jiří Vojzola

II. TŘÍDA – 20. KOLO
SOKOL DRŽOVICE
SOKOL PŘEMYSLOVICE
SOBOTA 5. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V DRŽOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 16: na snímku byl zadní trakt domů č. 31
a 33 na ulici Palackého v Prostějově. Vylosovanou výherkyní
se stala Alena Kaprálová, E. Králíka 4, Prostějov Naše dnešní
otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz,
posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 do 9. května 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 14. května
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Aprílu dnes definitivně odzvoní, avšak nejoblíbenější
regionální periodikum vám i v
poslední den čtvrtého měsíce
roku 2012 nadále nabízí soutěž,
kterou můžete v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ pravidelně
nacházet na našich stránkách.
Také v tomto čísle se tudíž
opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného

života, která je graficky mírně
„poupravena“ a vaším tradičním úkolem je poznat, kdo že
se to na snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné vlně, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování, máte šanci na výhru. DNES
můžete přitom JIŽ POČTRNÁCTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě pou-

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV
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0RQWÇUNRYÇNDOKRW\
GRSDVX
VQ¿SUVHQNRX
NRPELQÇ]\

3ĆLYËWHMWHMDURYQRYÇP
www.nasepovleceni.cz

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

O POTRAVINY OD MACHALŮ UŽ POŠESTÉ!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník za vámi právě dnes
přichází s novou verzí svých internetových stránek,
které budou na známé adrese
WWW.VECERNIKPV.CZ spuštěny 30. dubna ve ...

TIP
k obrazovce
SLUNCE, SENO,
JAHODY
film ČR (1983)

SOBOTA 5. 5. 2012

20:00 HODIN

kázky od firmy DRŮBEŽ JAŠ
V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již pětapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o borce
jménem Gadri „Yemi“ Nicholson. Tvář jedné z největších
opor prostějovského basketbalového klubu (a to doslova, neboť
Yemi je fyzicky nejsilnějším členem kádru...), poznala opět celá
řada z vás a v osudí se objevilo
přesně 411 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Františka
PATZE, Krasická 41, Prostějov. Výherce od nás obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických vod a graficky mírně poupravili jednu ze sličných dam
veřejného života města Prostějova. Jméno členky zastupitelstva,
která je rovněž představitelkou
strany s třešničkami v logu vám
jistě nebude činit velké potíže...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již šestapadesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 4. KVĚTNA 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960 042,
či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněné ceny, zveřejníme opět v příštím čísle, které
vyjde znovu za týden, a to v
PONDĚLÍ 7. KVĚTNA 2012.

středí“. Vedení JZD však o tom
nechce ani slyšet. Šimon se
tak musí poohlédnout po jiné
krávě. Tu má pouze farář Otík.
Všechno se změní, když dojde
ke dvěma zásadním událostem. Experiment s farářovou
krávou je nečekaně úspěšný a
Režie: Zdeněk Troška
ve vsi se rozkřikne, že Šimon
Hrají: Miroslav Zounar, Vlas- je synem předsedy krajské zetimila Vlková, Helena Růžič- mědělské správy. V obavách,
ková, Jaroslava Kretschme- že je předvojem kontroly z
rová, Jiřina Jirásková, Pavel kraje, se vedení družstva rozVondruška, Jiří Lábus, Luděk hodne rychle chybu napravit
Kopřiva, Jiří Růžička ml.
a nabídne mu plnou podporu.
Pohledná dcera paní Škopkové
Do jihočeských Hoštic přijíž- Blažena navíc dostane za úkol
dí student vysoké zemědělské vypátrat, jak se věci mají. Vše
Šimon Plánička. Má nastoupit zkomplikuje žárlivost Blaženiv místním JZD na brigádu a na kluka Vency a také nejisté
současně v praxi prověřit svůj výsledky experimentu na družexperiment na téma “dojivost stevních kravách, který budí
krav v závislosti na kultuře pro- přinejmenším rozpaky.
VÍCE NEJEN O TOMTO FILMOVÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

AGFA, ALKA, BRAK, DOBRA, ETUJE, FANT, HNIS,
KAFR, KVIL, LAOSAN, LINO, LOKACE, MIMO,
NÁMĚTEK, NORY, OKNO, OPISY, OREL, PAMĚŤ,
PÁNI, POTRAT, SCÉNA, SCIFI, SIOUX, SOJA, SPOT,
ÚKLONA, ZÁKOPY
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to do pátku
4. května 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„TÝDEN“. Další vylosovanou výherkyní se stala Eva DOLEŽELOVÁ, Studenec 56, Čelechovice na Hané, jenž se
tak může těšit na POUKÁZKU pro NÁKUP ZBOŽÍ V
HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnoval obchůdek POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké ulici v Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního
dne, pondělí 30. dubna 2012.
A jak je již známo, dnes už pošesté můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku od zmíněné večerky v Kostelecké ulici.
Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze
PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 7. května 2012.

POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
Kostelecká 28, Prostějov
Vám nabízí:
Domácí a zabíjačkové speciality z Bedihoště a Vrahovic.
Bezlepkové uzeniny.
Zákusky z Benešovy cukrárny na Svatém kopečku.
Stáčená vína z Velkých Pavlovic.
Hotová jídla,polévky a GRAND lahůdky.

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin
tel.: 582 333 703

ČTVRTÁ ŠANCE K VEČEŘI...

Jak vám je již zcela jistě
dobře známo, naše tradiční
klání v sudoku změnilo svého partnera a tak dnes už počtvrté můžete v rámci projektu nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“,
zápolit o cenu, kterou věnovala RESTAURACE „U
TŘÍ BŘÍZ“. A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni
znáte, můžete se tak znovu a
bez zbytečného ostychu pustit do bádání, čímž současně
začít usilovat o motivační
prémii, kterou je poukázka
na STRAVOVÁNÍ V HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká

10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433 a to do PÁTKU 4.
KVĚTNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 8 - 7 - 6 - 7,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už osmačtyřicátou výherkyní stala Helena MÜLLEROVÁ, Lesnická 471, Plumlov, jenž
si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněný
VOUCHER v HODNOTĚ
500 Kč, věnovaný naším
partnerem, kterým se stala „RESTAURACE U TŘÍ
BŘÍZ“.
Jméno dalšího, v celkovém
součtu již devětačtyřicátého
výherce, zveřejníme znovu v
příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, tj. v PONDĚLÍ
7. KVĚTNA 2012.

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk, Palackého, PV, 43,5m24000Kč/měs. + ink.
3+1, cihl, Brněnská,PV. 87m2, lodžie, vl.
vytápění, možnost garáže
6000 Kč/měs. + inkaso
3+kk, nám. TGM, PV. 146m2, vl. vytápění
6300Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 400 000 Kč
sklep 20m2.
1+kk C. Boudy, PV, cihl.,os.vl.,34m2, 1.
patro
Cena: 580 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 099 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: 1 200 000 Kč
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE
Prodej bytu 3+1, PV- ul. Družstevní

Nabízíme:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, Okružní ul.
Kč 740.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. B. Šmerala
Kč 1.099.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1 - zařízený, Krasická ul.
Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 1.800,-/měs. + ink. (3.500)
2+kk, nám. TGM Kč 5.000,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Raisova ul. Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.000)
2+1, sídl. Svobody Kč 7.300,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, Dykova ul. Kč 7.500,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

BYTY – PRODEJ
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci,
podlahová plocha 70 m2, cena 890. 000,- Kč
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 820.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byt 2+1 se šatnou, ul. Kpt. O. Jaroše, Prostějov,
cena 7.900,- Kč vč. inkasa
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci, podlahová plocha 60 m2, cena 7.500,- Kč vč. inkasa
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova
cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

Prodej pěkného panelového bytu
s lodžií
Cena :1090000,-

Prodej RD Držovice

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
velká zahrada, celkově po rekonstrukci,
vlastní parkovací stání
cena: 1.850.000,- Kč

NOVINKA! Prodej RD Dobromilice
RD 2+1 Drahany - přízemní rodinný dům s komorou
a garáží, bez koupelny, celková výměra 119 m2.
Více informací a cena v RK

Prodej RD s velkou zahradou
s ovocnými stromy, cena: 495000,-

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!
RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící
RD. K RD náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné k bydlení i podnikání, zajímavá a
klidná lokalita s malebným pozemkem. Celková výměra
Více informací a cena v RK
pozemků je 11.050 m2.

Prodej pěkného bytu s lodžií.
Cena: 1190000,-

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!
VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží,celkováplochapozemku517m²cena1.549.000Kč

Prodej novostavby byt. domu v obci
Nezamyslice, byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr,
zast. plochy 368m2.Kolaudace 2011.
Cena: 2 020 000 Kč

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka. Dům celý podsklepený, možno vybudovat další byt v podkroví. Atraktivní lokalita u
Kolářových sadů. Zast. plocha vč. zahrádky
Cena: Kč 2.790.000,222 m2

Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

Prodej RD Brodek u Prostějova
Prostějov, Vrahovice – novostavba rodinného
domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra
pozemku 700m²
cena info u RK
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

SLEVA!

Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na
ul. Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod,
90m2, WC, vl. vytápění.
Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty ve tvaru L s terasou v
krásném prostředí. 3+kk, koupelna + WC.
Nová el. 220/380 V, vrt. studna, krb, el. přímotopy. Zast. pl. 50 m2, pozemek 374 m2.
Cena: Kč 1.350.000,-

RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul.
Za Kosteleckou, užitná plocha 328 m2
cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - proná2
jem 1.NP, 350 m , objekt sloužící ke skladování
a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

BYTY – PRODEJ:

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Víceměřice, 3+1, 759 m2, možnost rozšíření 1.350.000,-Kč

Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních tří st. pozemků v
Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
Cena: Kč 899.000,342 m2.

Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu
s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí včetně
zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací plocha.
Cena informace v RK

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
Cena: Kč 745.000,pozemek 398 m2.
Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na
pozemek. El.energie 220/380V, studna, plyn
a kanalizace před domem. Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s
podílem 100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový
tvar, voda, plyn, el.e. v místě.
Cena: 380 000Kč

Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

POZEMKY - PRODEJ

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty 1+kk, krytá terasa. Kůlna,
udírna, studna, el. 220/380 V. Zast. plocha 37
m2, pozemek 339 m2. Cena: Kč 280.000,-

Exkluzivní vydavatel

STUDENEC - Prodej zahrady o celkové výměře
648 m2 v obci Čelechovice na Hané – Studenec.
Možnost i pronájmu.
Cena: 60.000 Kč
Prostějov - celková výměra 2303 m2, u
rychlostní komunikace E462 naproti čerp.
stanice OMV,
cena 200 Kč/m2.
Prostějov - celková výměra 4742 m2, možnost
pro komerční výstavbu.
Cena 450 Kč/m2.
Zahrada Ptení – celková výměra 3395m²,
prodej možný po částech, vhodný pro stavbu
rekreačního objektu
cena 120 Kč/m²
Slatinice - orná půda, výměra 9882m²,
výhledově stavební pozemek cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m²,
výhledově stavební pozemek cena 200 Kč/m²
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

RESSLOVA UL. BYT 3+1, 72m2, cihla, OV, 2.patro, byt po
částečné rek., nová
kuch. linka se spotř. Whirlpool.
CENA: 1.200.000Kč.

sklep,

PROSTĚJOV - RD
5+1, zast. plocha
163m2, okr. zahrada s
bazénem 393m2, garáž, perfektní stav, luxusní dům pro náročného klienta.
CENA: info. v RK
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m 2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.
MALÉ HRADISKO
- RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 625.000Kč.

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

www.reality-domino.cz

604 487 707

RD Olšany u PV, dvougenerační 2+1, 4+1, vjezd, garáž, dvůr,
Zahrada, vynikající lokalita
2.100.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Chata Ptení, 4+1, samostatně stojící, elektřina, krb, zděná,
kolaudace v roce 1998
info v RK!

POZEMKY – PRODEJ:
BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Fanderlíkova, 48 m2, cihla, přízemí
1+1, E.Beneše, 34 m2, 1.patro
1+1, Joštovo nám., 43 m2, 3.patro
2+1, Žižkovo nám., 73 m2, 1. patro
2+1, Plumlovská, 54 m2, 1.patro
2+1, Okružní, 1.patro, cihla
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

350.000,-Kč
410.000,-Kč
4.800,-Kč
5.500,-Kč
3.900,-Kč
6.500,-Kč
6.400,-Kč
6.500,-Kč
5.500,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY!
RD Trávnická, 2x2+1+nebytové prostory, 1106 m2, k bydlení i
podnikání VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!
1.850.000,-Kč

dům

MOZARTOVA UL.
- BYT 1+1, 32m2,
panel, OV, 1.patro,
byt před rek., lodžie,
po rekonstrukci.
CENA: 580.000Kč.

PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku

RD Biskupice, 1+1, 238 m2, možnost rozšíření, po částečné
rekonstrukci
600.000,-Kč

Tel.: 606 922 838

PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškšré IS, výCENAv RK.
měra 1351 m2.

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz

2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
790.000,-Kč
2+1 Šárka, DB, 70 m2, 1.patro, prostorný byt
cena dohodou!
2+1 Sídliště Svobody, OV, 57 m2, přízemí
690.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
1.000.000,-Kč
3+1 Fanderlíkova, OV, 70 m2, 4. Patro
1.000.000,-Kč
3+1 Nezamyslice, OV, 86 m2, po kompl. rek., posezení, dílna, vl.
topení, VELMI PĚKNÝ!
900.000,-Kč
4+1 nám.T.G.Masaryka, OV, 150 m2 + 50 m2 sklep – vhodný
k vybudování vinárny, SNÍŽENÍ CENY!
2.100.000,-Kč

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

POZEMKY

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na
Hané – pražírna kávy sestávající se z administrativní budovy s bytem 4+kk a z výrobních a
skladovacích prostor
Cena info u RK

Pozemky:

Petra Sedlářová

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso
--------------------------------------------------------

VRCHOSLAVICE - RD 3+kk,
podsklepený, jednopodlažní s garáží
a s možností rozšíření obytné plochy do podkroví. Dům po částečné
rekonstrukci z roku 2008.
CENA: v RK
Prostějov - řadový
RD 2x 3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je
možné využít pro
půdní vestavbu. Klidná lokalita u parku, školka,
škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt 4+1,
113 m2 v 1. a 2. NP,
v lokalitě historického centra Prostějova.
CENA v RK.
URČICE - RD 3+1
s garáží a zahradou,
výměra pozemku
818 m2.
Cena v RK
KRASICE BYT
3+KK, 85 m2 s
balkonem 3,9 m2
ve 2.NP zděného
domu. Byt je orientovaný na jihozápad. Předmětem prodeje je kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů, v
ložnici vestavěné skříně. K bytu je možnost dokoupení garáž. stání v 1.PP domu.
Cena v RK
BRODEK u PV prodej novostaveb
nízkoenerg. RD o
disp. 5 + kk s garážovým stáním,
hosp. stavením a s užitnou pl. 125 m2, na pozemku 333
2
CENA2.756.000,-Kč
m.
ČELECHOVICE
- KAPLE - 3+1s
menším pozemkem. Výměra pozemku 251 m2.
CENA: 850.000,-Kč

Telefon: 608 960 042

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou.
Cena: 650 000Kč
--------------------------------------------------------

Ptení, okr. Prostějov
Prodej pozemku s možností stavby RD
o výměře 1212 m2, inž. sítě v ulici + vl. studna.
Cena: Kč 295.000,Cena Kč 240,-/m2.

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem
a zahradou o celkové výměře 990m²Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou,
celková výměra pozemku 3073m² cena info u RK

Rodinné domy:

Když chcete prodat či koupit dům nebo byt,
zastavte se ve Večerníku

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
SLEVA! Cena: 700 000 Kč

Prodej dvougeneračního RD, 2+1 a
3+1 s velkým pozemkem.
Cena 1890000,-

777 251 878

Olomoucká 10, Prostějov

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Supernovinky :

1) 1+1 DR, Plumlov
420 tis.Kč
2) 1+1 OV, Družstevní
650 tis.Kč
3) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
4) 2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
5) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
730 tis.Kč
6) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
2
740 tis.Kč
7) 2+1 OV, Finská, 44 m
880 tis.Kč
8) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
9) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
1.350 tis.Kč
10) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
11) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
550 tis.Kč
12) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr. 1.590 tis.Kč
1.790 tis.Kč
13) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
14) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
15) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Vodní
1+1 Čelechovice
1+1 Libušinka
1+kk Dvořákova
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+1 Fugnerova
2+kk Krasická
3+1 Západní
3+1 E.Beneše

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
5 tis.vč.ink.
5 tis.+ ink.
5,5 tis.vč.ink.
7,5 tis.vč.ink.
5,6 tis.+ ink.
7 tis.+ ink., terasa
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
9 tis. vč.ink.
10 tis.vč.ink.

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
350 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
350 tis.Kč
1+1 v Plumlově
380 tis.Kč
1+1 OV, Kostelec n/H
520 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2
2
2+1 DR Holandská, 44 m , 730 m
2+1 OV Finská, 44 m2, 740 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
1.300 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.025 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.150 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
1.350 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RD :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 2+1 Unčice, i jako chalupa
230 tis.Kč
RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr. 940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 mil.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
1.650 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.689 tis.Kč
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
1.890 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
2.080 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
4.790 tis.Kč
RD 5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
570.000Kč
1+1 Okružní po rekon., i zařízený 580.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
590.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
2+1 Českobratrská OV 60m2 cihla 879.000Kč
2+1 Libušinka 63m2
839.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Fanderlíkova 70m OV cihla1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Sidl. Svornosti 86m2 OV cihla po rek.,
možno i garáž
1.429.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
1+0 Kotěrova
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
2+1 Vápenice 50m2cihla
3+1 Výšovice cihla, garáž

550.000Kč
635.000Kč
650.000Kč
799.000Kč
799.000Kč
799.000Kč

Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
720.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rek.
735.000Kč
RD 2+1 Čechy pod Kosířem po rek, garáž
799.000Kč
Pozemek Žešov 563m2 pro výstavbu RD
445.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
135.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
350.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
799.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 999.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 2+1 Kralice na Hané
550.000Kč
RD 1+1 Smržice zahrada
700.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1 699.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.799.000Kč
RD 4+1 J. Švermy dvojgaráž 2.500.000Kč+provize
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice velmi pěkný 3.999.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Žešov
1.734.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.860.000Kč
RD 3+kk Žešov
1.951.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.270.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov
2.277.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.280.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY

Komerční prostory :

Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Knihařská po rekonstrukci 4.800Kč +ink
1+1 Šárka 35m2
5.000Kč vč.ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.700Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 45m2 po rek. 7.700Kč vč. ink
2+1 Brněnská 65m2 cihla 5.000Kč+2.500ink
2+1 Krapkova cihla
7.000Kč vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.400Kč + el
3+kk Kostelecká v RD 80m2 cihla 8.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.

Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
1+1 Joštovo nám. 45m5
3.900Kč+650ink
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+kk Daliborka 56m2
5.300Kč+ink.
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK

Garáže:

Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink
1+1 Studentská 45m2 cihla
6.000Kč vč.ink

- Nejlevnější pronájem garáže v Prostějově, Plumlovská
ul.
500,- Kč/měs. !!!
- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického rybníku, Bedihošť.
Chaty a chalupy :

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

519 tis.Kč
689 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
1 mil.Kč
600 Kč/m2
- 2000 m2,
- 1.142 m2,
1.435 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.250 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
za 880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 4+1 (2x garáž)Mořice
882.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
sleva na 345.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice,
1.950.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice
1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV po slevě
1.320.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov po slevě 1.800.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
789.000,-Kč
RD 6+2 Vícov
1.800.000,-Kč.
RD Drysice v částečné rekonstrukci
700.000,-Kč
BYTY :
Byt 1+1 po rekonstrukci Prostějov,sídl.
Svobody,
cena v RK
Byt 2+1 70m2 Prostějov,po rekonstrukci –
1.400.000,-Kč
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 u pošty
Dobromilice
200.000,-Kč
Pozemek na RD
Mořice
plocha1300a1400m2
1m2/260Kč
POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma (60.000m2) – u Prostějova
20.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD + pozemky,Mořice
cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2 = 500,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře – Brodek u PV
=================================

HlEDÁME větší množství pozemků –
POLNOSTÍ K PRONÁJMU
nebo odkupu
Potřebujeme pro klienta až 400.000m2 –
nemusí být vcelku

=================================

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

REALITY

REALITY

REALITY

Koupím byt 3 + 1 v osobním vl.
Platím hotově 777 602 873.

Prodám cihlový byt 2+1 v ul. Milíčova. Tel.: 731 215 598 Ne RK.

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel.: 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 4+2 Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 5+1 Trávnická 1 850 000 Kč
* RD 3+1 Vrahovice 1 900 000 Kč
* Byt 2+1 Krapkova 1 250 000 Kč
* Byt 2+kk nám. Spoj. 780 000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1 150 000 Kč
* Byt 2+1 Slavíčka
850 000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 590 000 Kč
* Chata Seč
cena v RK
* Chata Domamyslice cena v RK
pronájem:
* Byt 2+1, 76m2, Újezd 7 100 vč. ink.
Ing. Marie Vymazalová,
tel.: 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk Vrahovice, novostavba
cena v RK
* RD 5+2 Kaple, rek. 1 990 000 Kč
* RD 4+1 Plumlov, rek. 1 350 000 Kč
* RD 1+1 Skalka
1 145 000 Kč
* RD 3+kk Tovačov
995 000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650 000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590 000 Kč
* Pozemek Dub n/M 850 000 Kč
pronájem:
* Byt 1+1 Libušinka 6 500 vč. ink.
* Byt 2+1 Pod Kosířem 8 000+ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Pronajmu garáž, ul. Myslbekova
vedle ul. Italská. 734 572 028

Prodám DB 1+1, E. Beneše 2 NP,
43 m2, po kompletní rekonstrukci.
Tel.: 723 339 066

Hledám ke koupi RD Prostějov a
okolí. Tel.: 720 120 261

Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
737 613 617

Pronajmu pěkný cihlový byt
2+1, po rekonstrukci, blízko centra. Nájem 5 000 Kč + ink. Tel.:
724 088 953

Pronajmu pěkný prostorný byt
1+1/2+kk. Tel.: 732 864 744

Pronájem bytu 2+1 poblíž centra
PV. Tel.: 777 593 111

Pronajmu garáž u Cíle. Cena 800
Kč/měsíc. Tel.: 606 712 341

Hledám RD nebo pozemek v PV a
okolí, stav ani cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji. T.: 605 011 310,
775 063 310 i SMS.

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2. KM OD PV. Tel.:
775161982

Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T. G. M.,
115 m2 víceúčelové využití. Tel.:
777 691 077

Pronájem garáže v ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576
Pronájem bytu 1+kk, M. Pujmanové, 6 000 Kč. 774 933 726.

PŘEDPLATITELÉ

Pronajmu byt 2+1 s lodžií v ul. Holandská. Tel.: 774 465 799

DO AKCE!

Pronajmu byt 1+1 v ul. Tylova, po
rekonstrukci, část. vybavený. RK
nevolat. 733 715 160

VELKÁ SOUTĚŽ

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
E. Beneše v PV, částečně zařízený.
Tel.: 603 327 310

O ZAJÍMAVÉ
CENY
JDE
DO TŘETÍHO
KOLA...

Pronajmu dílnu, cca 200 m2, vč.
soc. zař., cena dohodou, PV-Drozdovice. 603 49 00 89.
Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk,
8 100 Kč včetně ink. a internetu.
Kauce 10 000 Kč. Tel.: 603 503 366
Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ, cena
od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934
Pronajmu 3+1 část. zařízený, 3. patro, Sídl. svobody. Nájem 5 500 Kč
+ ink. Tel.: 604 430 934

Čtěte na
straně 21

Pronajmu nebyt. prostory na obchod, 90 m2, ul. Svatoplukova,
velké výlohy. 724 337 98

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Plumlovská
800Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Mansarda 100m2 10.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 25.000Kč+ink.

VOLEJTE: 732 285 189
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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Pronajmu 2+1 volný od 1.7.- 6 600
Kč a 1+1 volný ihned, 5 000 Kč,
internet zdarma, zahrada, možná
garáž. 777 885 251
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel .:
608 601 719.
Prodám cihlový byt 1+1, 1. patro,
původní stav, u lesoparku Hloučela. Tel. 776 810 375

Pronajmu garáž v ul. Myslbekova,
1 000 Kč/měsíc. Tel.: 608 057 100
Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská v Prostějově. Tel.: 773501755
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul. Vhodné i ke skladování. Cena 1 000 Kč/měsíc. Tel.:
608 811 174
Pronájem bytu 2+1, 56 m2, po
kompl. rek. Ve 2. NP zděného
RD se 2 byty, okna do zahrady.
Lokalita PV, Plumlovská ul. Nájemné 6 400 Kč + služby 1.500 Kč.
Tel.: 777 574 551

Pronajmu byt 1+1, ul. Dykova
v PV. Tel.: 775 974 166
Projmu skladovací prostor nebo
garážování, 75 m2, nám. Spojenců
6a PV. Tel.: 737 924 952
Prodám RD, 70 m2 se zahradou
v Dobromilicích. Bez velkých
investic. Cena 390 000 Kč. Tel.:
732 316 220. RK nevolat.
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk,
PV, Krasická ul. 602775607
Pronájem v Čelechovicích na Hané
výrobních prostor 18x6m, vlastní
měření el., plyn, voda, skladovací
prostor 120 m2, vlastní příjezdová
komunikace, měření el., plyn. Tel.:
774 871 620/1

Kancelář:Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

B Y T Y prodej
p
j
1+1Dobrovského,34m2
550.000,-Kč
2+kk nám.Spojenců 53m2 ,prostorný
udržovaný,zahrada,
750.000,-Kč
2
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m ,po kompl.
rekonstr.,zahrádka,pěkný
799.000,-Kč
2+1, DB,Šárka,65m2
699.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
699.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
690.000,-Kč
1.350.000,-Kč
3+1,DB,Dolní,68m2,po rek.

Poptáváme pro klienty

Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov a okolí….
rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný
tip……. ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
- Rodinný dům v Prostějově nebo
okolí do 15 km i k rekonstrukci
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena nerozhoduje ! ! !
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!

VOLEJTE ! I SMS !
Tel: 605 011 310

3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie, po část.
ekonstrukci ,prostorný byt se čtverc. předsíní, VOLNÝ!
1.099.000,-Kč
,
NOVINKA!!!
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi
nízké měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný! 1.100.000,-Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný- po komplet.
rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,Fanderlíkova,PV ,dr.1.p.,velmi pěkný, po
zdařilé rekonstrukci!
DOHODA!!!
DOMY prodej
p
j
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr, zahrada, stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !
NOVINKA!!!
RD 3+kk, KŘENŮVKY,zahrada,možno užívat jako
chalupu
p nebo k bydlení
y
Krásné pprostředí !!! 450.000,-Kč
,
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd,
po rekonstrukci
1.550.000,-Kč

RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč
RD 3+1,Kostelec na Hané,po rekonstr.
patro,dvorek,předzahrádka
850.000,-Kč
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek.
vjezd, zahrada, 8km od PV
1.499.000,-Kč
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2, klidná část,
k rekonstrukci DOHODA!!!
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988, zahrada,velmi
pěkný
1.499.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE,garáž,
zahrada, po kompletní rekonstrukci,velmi pěkný!
2.500.000,-Kč
,
RD 4+1, PV-KRASICE ,zahrada,
k rekonstr.,patrový, studna
1.649.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1, PV,centrum,48m2
4.800,-Kč
1+kk, 38m2,cihla,centrum
4.500,-Kč
1+1,PV, přízemí ,35m2
5.500,-Kč
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
6.500,-Kč
2
2+1,52m ,centrum, novostavba,
6.000,-Kč
2+1,70m2,cihla,centrum
5.500,-Kč
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.900,-Kč
3+1, sídl.Svobody,zařízený
5.500,-Kč
3+1,Budovcova,PV,2.p,včet.ink.
8.000,-Kč
3+1,E.Beneše,cihla, lodžie
5.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor-Plumlovská uliceobchod 50m2, Vápenice –obchod 40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa, kancelář,
sociální zázemí, 40m2-ihned volné……
8.000,-Kč
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH, STĚHOVÁNÍ,
VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ SLUŽBY,
PRÁVNÍ SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ POZŮSTALOSTI,
ZNALECKÉ POSUDKY I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody,
220 – 380 plyn před domem. Cena
550 000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 774 035 931
Reality BEZ – STAROSTI Mlýnská 16, 796 01 Prostějov Tel.: 77
44 222 60, Byt 3+1, Šárka, 880 000
Kč, Pronájem bytu 2+1, 6 500 Kč/
měsíc , Pronájem prodejny, 12 000
Kč/měsíc St. pozemek,Vrahovice,
506 m2, 700 000 Kč, RD Vícov,
1 910 000 Kč, Patrový RD, Kostelec na Hané.

V přízemi 3+1, patro 3+kk, sklep,
půda, velká zahrada, garáž. Cena
2 995 000 Kč, www.bez-starosti.cz
Pronajmu velký obchod, 150 m2
v PV. Tel.: 724 337 984

Pronajmeme větší volný byt
2+1 v centru PV, 3. N. P. Volejte:
603 546 705
Pronajmu byt 1+1, 34 m2, panel,
po kompletní rekonstrukci, nájem
4 300 Kč + ink. Kauce 7 000 Kč.
Tel.: 603 707 033
Pronajmu byt 2+1, blízko centra
PV, 4 300 Kč + ink (el. + plyn) Tel.:
602 747 080
Pronajmu cihlový byt 1+1, 1.
patro, u lesoparku Hloučela. Tel.
776 810 375
Prodám velký cihl. slunný byt 1+1.
Lokalita blízko centra PV, nová
okna. Tel.: 582 344 267

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!
NABÍZÍME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI

NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

AKCE 3+1 ZDARMA
INZEROVAT V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
PERIODIKU REGIONU SE PROSTĚ VYPLATÍ ...

Tel.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Pronajmu byt 1+1 s balkonem, internet. Tel.: 775 187 623

první řádek*
30 Kč
dva řádky
52 Kč
tři řádky
74 Kč
čtyři řádky
85 Kč
* jeden řádek = 30 úhozů
** zvýraznění i jednoho
slova v řádku se počítá
jako celý řádek

!

zvýraznění: tučné písmo - je použito tučné písmo
lze ztučnit i jednotlivá slova**
a kombinovat s rámečkem
+10 Kč na řádek
zvýraznění: rámeček - celý inzerát je orámován
+10 Kč na řádek

zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem
+10 Kč na řádek
zvýraznění: HŮLKOVÉ PÍSMO
LZE ZVÝRAZNIT I JEDNOTLIVÁ SLOVA**
a kombinovat s rámečkem či rastrem
+10 Kč na řádek

!

Soutěže
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LIGA PŘEDPLATITELŮ JDE DO TŘETÍHO KOLA!

Na všechny věrné čtenáře jich čeká hned plný TUCET

ZNÁME DALŠÍ VÝHERCE...

TAK SE NÁM LIGA PŘEDPLATITELŮ UŽ PĚKNĚ ROZJELA... Ještě než se dostaneme k
dalším informacím, rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o tuto soutěž věrných odběratelů nejčtenějšího periodika v regionu. Oproti premiérovému klání je vás zase o něco
víc, DĚKUJEME. Věříme, že nám zůstanete věrní po celou dobu klání, neboť naším hlavním
přáním je – DĚLAT VÁM RADOST...

Ve druhém kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že PROSTĚJOVSKÝ Večerník VYCHÁZEL
NA ZAČÁTKU SVÉ HISTORIE V ÚTERÝ. Jsme rádi, že vás „boj“ o body do celkového klání
zaujal a dostalo se nám na více jak 400 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Alois KRÁTKÝ, Otinoves 227, Naděžda KYŠOVÁ, Sídl. svobody 18/64, Prostějov * Jolana FRGÁLOVÁ, Sídl. svobody 21/76
Výherci se mohou pro vás věcné ceny v podobě poukázek do relaxačního studia a bonusů od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku stavit přímo v redakci PV Večerníku, a to OD STŘEDY 2.
KVĚTNA!

O co v proklamované soutěži jde?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník opětovně posiluje pozici
nejčtenějšího týdeníku v regionu a v letošním roce 2012
pro vás připravil nejen několik novinek, které máte
možnost průběžně sledovat každé pondělí a jež mají učinit
naše periodikum ještě atraktivnějším, zajímavějším a
hlavně mezi vámi oblíbenějším, ale pro věrné odběratele
jsme přichystali i DLOUHODOBOU VELKOU
SOUTĚŽ, která dostala dosti příznačný název: „LIGA
PŘEDPLATITELŮ“!
A jak se totiž sluší a patří, zaměřili jsme se zprvu na
naše stálé, věrné a oddané čtenáře, tedy předplatitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Právě pro ně jsme
přichystali ojedinělou příležitost vyhrát některou ze zajímavých cen. A ještě ani dnes není ten správný den, kdy se
vytasíme se všemi svými trumfy a především lákadly pro
vás! Tím bude až příští číslo, ve kterém totiž zveřejníme
první průběžné pořadí. Právě za týden totiž LIGA

PŘEDPLATITLŮ dovrší svoji první čtvrtinu. A to je ta
správná a pravá příležitost...
Naším záměrem i nadále je, aby pro vás byla soutěž nejen
zajímavá, ale i dramatická! A vězte i potřetí, že nebudete
litovat. Za vaši trpělivost, snahu i aktivitu budete po zásluze odměněni...
Co však prozradit můžeme - a především i tentokrát
chceme - je, že HLAVNÍ VÝHROU BUDE AVIZOVANÁ
DOVOLENÁ PRO DVĚ OSOBY U MOŘE!
Co je k tomu potřeba? Dá se říct, že nic složitého. Stačí
každý týden znát odpověď na námi položenou otázku, u
níž bude bodové ohodnocení. A jelikož to nejlepší přichází
na konec, připravte se, že náročnost dotazů bude i takto
vystupňována... Vyhrát můžete nejenom každé pondělí
(počet šťastlivců se bude měnit), ale především se vám
budou bodíky sčítat a na konci celého seriálu, jenž bude
rovných TUCET KOL, vyhodnotíme ty nejlepší...
další informace se dočtete v příštím vydání

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO TŘETÍ KOLO ZNÍ:
Ke kterému datu se vztahuje start projektu
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník V NOVÉM“?

1 BOD

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 4. KVĚTNA,
již v příštím vydání pak zveřejníme jména dalších dvou výherců.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „LIGA PŘEDPLATITELŮ“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat
SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do
sídla redakce v Olomoucké ulici.
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA VEČERNÍK – TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO

Prostějovského Večerníku

VYHRAJTE VÝLET NA HRAD NEBO TŘEBA TŘICET HAMBÁČŮ

04. Oktava A z GJW ve výloze PENu na nám. TGM právě dohrála svoji
partii populární hry Tetris.

03. Třída 4.B z Obchodní akademie v Atriu
.
na Hlaváčkově náměstí ukazuje, jak šel čas..

H sportu
z GJW ve výloze HZ
05. Sportovní třída 4.B sportovní dresy.
na nám. TGM navlékla

ářství
12. Třída 2.PA ze Švehlovy SŠ v hodin
boj.
na náměstí E.Husserla ukazuje, že život je

KTERÉ TABLO
je podle vás nejpovedenější?
Z letošních tabel jsme vybrali dvanáct dle našeho názoru nejnápaditějších.
Nyní je na Vás, abyste z nich zvolili to, které přijde nejzajímavější vám.

Hlasovat můžete do neděle 20. května těmito způsoby:
1. prostřednictvím ankety na www.vecernikpv.cz
2. emailem na adrese: souteze@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
02. Třída 6.N z reálky v parfume
rii
ukazuje, že by je do akce povolal na nám. TGM
nejeden režisér.

obcho11. Barevné kreace SŠ Designu a módy v a.
sserl
E.Hu
stí
námě
na
ction
colle
dě Fantazim

Všechny hlasy poctivě sečteme, průběžné výsledky všech
způsobů hlasování uveřejníme
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku v pondělí 7. a 14. května.
Celkové výsledky pak zveřejníme v pondělí 21. května.

CO MŮŽETE ZÍSKAT? Vítězné třídy od nás obdrží například lahve vína z vinotéky U Matěje
z Žeranovské ulice v Prostějově, poukazy do občerstvení Brutus v Plumlovské ulici v Prostějově,
vouchery pro bowlingová klání v Prostějově i Olomouci, volné vstupenky do Cinestaru v Olomouci,
ale celkovým premiantům zařídíme také VÝLET NA HRAD!
A pozadu nezůstanou ani hlasující, na tři vylosované čekají taktéž hodnotné ceny...

01. Třída 4. E ze SOSp a SOUs na billbo
ardu v Plumlovské ulici prezentuje
výsledky svého pokusu.

výloze obuvi Baťa
06. Třída 4. A z GJW ve hvězdné války.
své
tuje
na nám. TGM prezen

07. Studenti CMG v prodejně H&D na nám. TGM ukazují,
jak vypadá pohoda na lavičce v parku.

Přesný rozpis výher zveřejníme v příštím vydání.
SLEDUJTE TAKÉ www.vecernikpv.cz!

08. Tři dívky ze třídy 4. A ze SOSp se v prodejně Bábek
na nám. TGM musí cítit jako královny.

10. Studenti třídy 4. V z „Reálky“ se ve výloze
Daňkovy drogerie proměnili v barevné lentilky.

Všechny fotografie najdete v plné velikosti na www.vecernikpv.cz. A to od pondělní osmé hodiny večerní..

Řádková a sloupcová inzerce
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SLUŽBY

SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré
izolace, drenáže, sanace, bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové
práce. Máme příznivé ceny, slevy na materiál. Tel.: 725 922 477

Rekonstrukce a opravy plochých střech do konce dubna za
akční ceny. Nabídky a konzultace zdarma. Tel.: 777 125 551.

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.

Pobočka v PV hledá referenty/ky pro práci v kanceláři. Plat
25 000 Kč. Zapracování, další
výhody. Tel.: 603 218 330

Klempířské a pokrývačské PENÍZE. VYSOKÁ PRŮpráce Miroslav Řezníček. Tel.: CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
Provádíme rekonstrukce byto- 606 833 329
24 HODIN, pro zaměstnané a důvých jader od A do Z. Profesiochodce. Pracuji pro více věřitelů.
nální poklad obkladů a dlažeb, Provádíme rekonstrukce byto- Tel.: 774 744 459
renovace koupelen, kuchyní, atd. vých jader, doba realizace 14
Tel.: 774 062 253
dní a po dobu provádění prací RUČENÍ NEMOVITOSTÍ
možnost ubytování v penzionu (dům, byt i družstevní), bez
Stěhování, vyklízení. Tel.: U Paroháče v PV zdarma. Tel.: prokazování příjmu, VY775 132 134
PLÁCÍME I EXEKUCE.
736 625 151
VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Odvoz fekálií,
Kontejnerová doprava Lenka Pracuji pro více věřitelů.
čištění odpadu a kanalizace. Řezníčková. Odvoz sutin, od- Tel.: 608 744 459
Tel. : 774 368 343
padu, stavebního materiálu,
dřeva a kůry. Tel.: 720 134 191 NEVYŠLA VÁM VÝPLANová vana do staré. Tel.:
TA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ
Provádíme opravy dře- 4 000 Kč. POTŘEBUJETE:
608 729 479
h dveří, oken apod. OP A MOBIL. VYPLÁCÍvěných
39 783
608 539
ME IHNED HOTOVĚ. Tel.:
773 493 394, pracuji pro více
Provádíme zednické práce, věřitelů.
stavbu rod .domů, zateplení buRENOVACE
KOUPELNO- dov, strojní omítání, elektro + Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. PeVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU instal. práce. Tel.: 776 036 750, níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
www.zednictvizbynekliska.cz
Seriózní půjčka bez zástavy
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Při- nemovitosti, i pro klienty se
jek, 721 344 771. Práce strojem jedu, opravím, poradím, prová- zadlužením a záznamem v reUNC, výkopové a terénní práce. dím i záchranu dat. 722 668 334 gistru. Spolupracuji s jedním
věřitelem. Tel.: 734 277 263
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Potřebujete elektrikáře? Stačí
Refinancování HYPOTÉK,
Zakázková výroba nábytku, byt. zavolat. Tel.: 734 658 016
nebankovní úvěry bez dodoplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol. Provádím práce zednické, re- ložení příjmů oproti zápráce včetně oprav.
konstrukce bytů, koupelen, stavě. Tel.: 777 164 309,
Domamyslická 104, PV,
montáž sádrokartonu a jiné jiri.dostal.rb@seznam.cz“.
www.stolarstvijancik.cz ,
práce. Tel.:603 498 695
Rychlá
půjčka.
Tel.:
Tel.: 604 820 358
Provádíme veškeré tesař- 776 087 428 Prac. pro 1 spol.
Odborná montáž sádrokartonů ské, pokrývačské a klempířna novostavbách, přestavby ské práce, montáž střešních Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
kancelářských a obchodních oken, pergoly, podhledy. Tel.: Pracuji pro více věřitelů. Více
možností. Tel.: 777 947 136
prostorů, kazetové podhledy. 733 207 004
Tel.: 739 084 358
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, OSVČ POZOR!!! Konečně je
Čištění hrobů z terasa. Tel.: 721 OPLOCENÍ. CENY R. 2011. tu dostupná půjčka i pro Vás.
817 009
K vyřízení potřebujete pouVOLEJTE 723 522 369.
ze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
Demolice, zemní práce. Lev- Provádíme bytová jádra od A až Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
ně! Volejte 723 522 369
do Z. Cena celkem 95 000 Kč. 608 744 459
Veškeré stavební práce, obklaDlužíte? Máte problémy
Tesařské a pokrývačské práce dy, dlažby. Tel.. 774 349 851
se splácením? Nebojte se
za příznivé ceny. Kvalita, zkušenost, serióznost. 777 125 551 Zednické práce, zateplení, ná- a vyhlaste na sebe osobní
těry fasád, práce s plošinou. bankrot!!! Konzultace zdarma.
777 947 136
Provádíme rekonstrukce byto- Tel.: 723 522 369
vých jader od A do Z. Pokládka
plovoucích podlah, malířské Vodo topo plyn a veške- Vyplatím dluhy na nemovitospráce, zateplování budov, vý- ré instalatérské práce. Tel.: ti. Tel.: 773 579 975
kopové práce, bourací práce, 608 747 788
KONEC EXEKUCÍM A
rekonstrukce koupelen, kuchyní, auto doprava. Jsme plátci Prodej a distribuce jídel do DLUHŮM! Nabízíme klienDPH. Tel.: 736 625 151
firem i domácností, včetně tům výkup zadlužené nemovižlučníkových a diabetických tosti. Vyplatíme dluhy, exekuce
a dražby na vaše nemovitosti.
M. Revay - dokonalé strojo- diet. Tel.: 603 479 833
Neváhejte a volejte na tel..
vé čištění sedacích souprav a
koberců. Tel.: 604 439 302, Daruji hlínu za odvoz z Plum- 731 554 444, 775 598 895
582 382 325 www. revay.cz
lova. Tel.: 605 086 241
Půjčka z vlastního kapitálu až
Kompletní pokládka zámkové
do 2 milionů + odlužení. Vydlažby, kvalitně za rozumné
placení již do 24 hod! Volejte,
ceny. Tel.: 723 522 369
nebo zašlete sms ve tvaru jm-př-rč-příjem-okres a výši úvěProvádíme zateplování fasád Vdova 65 let hledá kamarád- ru na 608 745 312.
RD za příznivé ceny. Nabídka ku přiměřeného věku, nejlépe
NOVINKA PRO OSVČ! Pozdarma. Tel.: 603 504 751
z Pv. Tel.: 739 420 843
třebujete jen OP, účet, aktivní
Individuální výuka aj, nj, začá- Žena 42/165 z Prostějova hle- ŽL min. půl roku. Pracuji pro
tečníci – pokročilí, doučování. dá pro vážnější vztah inteli- více věřitelů. Tel.: 774 736 254
Info na aj-nj-pv@seznam.cz
gentního a sympatického muže
s pokud možno vyřešenou mi- PŮJČKY bez popl. předem do 3
nulostí ve věku 42 až 48 roků. dnů. Nejsme 900…( pracuji pro
jednoho věř.). Tel: 605 254 131.
Tel.: 774 14 07 78

SEZNÁMENÍ

www.vecernikpv.cz

UŽ DNES!
Startujeme přesně ve 20.00 hodin
strana 10

PRÁCI NABÍZÍ

Obsazujeme prac. pozice: telefonistu/ku, asistent/-ka, referent/-ka, obchodní zástupce, realitní
makléř, manažer týmu. Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek
Centrum regenerace v Pros- 24 - 40 000 Kč. měs. firemní vůz
tějově. Ihned zapracujeme do a benefity. T. 728 958 301
různých pozic. Možnost i VČ.
Úřad pro zastupování státu
Tel.: 602 810 644
ve věcech majetkových, odPřijmeme realitní makléře. Nabí- bor Odloučené pracoviště
zíme fixní měsíční plat, nebo fix Prostějov vyhlašuje 2. kolo
+ provize, nebo provize (dle do- výběrového řízení na prodej
hody). Po zapracování možnost pozemku parc. č. 6231/4 –
i HPP, dále nabízíme služební ostatní plocha, zeleň o výměře
automobil + telefon + notebook. 2 197 m2 v k.ú. Prostějov (ul.
Krasická) za min. cenu 1 112
Tel.: 731 508 274
000,00 Kč. Informace podá
Přijmeme ředitele/-ku realitní pí Vrbová, Rejskova 28, Prokanceláře a vedoucí/ho týmu stějov, tel. 582302596, e-mail:
makléřů. Nabízíme nadstandard- marcela.vrbova@uzsvm.cz.
ní ohodnocení, fixní měsíční plat,
nebo fix + provize, nebo provize Přijmeme lakýrníky. Nástup
(dle dohody). Po zapracování možný ihned Tel.: 733 340 484
možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon + Přijmeme skladníka na zkrácený prac. úvazek. Řidičský průnotebook. Info.: 731 508 274.
kaz skup. B. Tel: 605 483 602
Stav. spol. s.r.o. ihned do HPP
přijme bagristu s platným stroj- Přijmeme zamečníky, autoničním průk. Tel.: 777 942 021 klempíře nástup možný ihned.
Tel.. 733 340 484
Vydavatelství Haná Press
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz

PRODÁM
Králičí farma Vícov prodává
chlazené králíky 1kg/110 Kč.
Objednávky na tel.: 777 936 723.
ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
sad v Mostkovicích prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.
Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582 388 101.
Prodej palivového dřeva, tvrdé
950 Kč/m, měkké 700 Kč/m. Tel.:
734 481 013. Doprava zajištěna.

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 5. května 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Květoslavy
DADÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Leo
s celou rodinou.

Prodám nový mrazák Pult. Whirpool 200/l. Původní cena 8 500
Kč, prodejní 7 500 Kč. Záruka do
30. 8. 2013. 721 855 934
Prodám nový nerozbalený,
sklokeramický sporák, gril,
horkovzdušnou troubu koupenou 1/2012, p.c. 8 000 Kč nyní
5 000 Kč. Tel.: 739 116 315

Dne 1. května 2012
by oslavila
80. narozeniny
paní Květoslava
PLÍŠKOVÁ
z Čechovic.
Stále vzpomíná
rodina.

Pobočka v PV hledá spolupracovníky pro práci v kanceláři
na hlavní i vedlejší činnost. T.:
606 105 533
Firma Wisconsin eng.cz Prostějov nabízí možnost pracovního uplatnění na pozice
obsluhy CNC, NC, soustružníky, lisaře, svářeče, zámečníky,
lakýrníky. U odborných profesí možnost zaučení. Kontakt:
m.behal@wisconsineng.cz,
Tel.: 582 401 950, 737 204 431

KOUPÍM

Stavební firma GAMA
stavby s.r.o. přijme zedníky
přip. celé čety do hlavního
pracovního poměru na své
stavby v PV a okolí. Tel.:
724 268 156

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky a
další. Tel.: 605 138 473

Společnost Lankwitzer ČR
s.r.o. zabývající se výrobou a
produkcí nátěrových hmot pro
průmyslové odvětví přijme
účetní na HPP, nástup možný
od 1. 6. 2012. Podmínky: Znalost účetního programu POHODA, znalost NJ, praxe v oboru.
V případě zájmu o tuto pozici
volejte 773 647 626 (asistentka
jednatele Javůrková.)
Přijmeme strojníka na kolové
rýpadlo. Požadujeme strojnický průkaz + ŘP sk. C. Profesní
průkaz vítán. Tel.: 603 532 801
KOOPERATIVA hledá obchodního zástupce
p pro
p novou
pobočku NETUŠILOVA 1.
Informace na tel. 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Hledáme
brigádníka
do
skladu řeziva v PV, výhodou praxe v řezivu a průkaz
VZV. Tel.: 724 084 380 nebo
724 092 787
Firma KP-KOPRO/Prostějov
hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici: Obsluha konvenčních strojů. Požadujeme:
SOU/SŠ obráběč kovů, znalost
seřízení a obsluhy konvenčních
strojů, znalost čtení výkresové
dokumentace. Orientace v normách a technických podkladech
pro provádění operací. Náplň:
Soustružení, broušení, vrtání,
frézování. Seřízení obráběcího stroje, kontrola nástroje a
nastavení pomocí příslušných
obsluhovacích prvků. Evidence technických dat o průběhu
a výsledcích práce. Ruční obrábění a zpracování kovových
materiálů. Měření a kontrola
délkových rozměrů. Nabízíme:
Zázemí stabilní výrobní organizace, platové ohodnocení
dle zkušeností, jednosměnný
p
provoz,
závodní stravování ajn.
Svůj strukturovaný životopis
z
zasílejte
prosím na emailovou
adresu: info@kp-kopro.cz
B Pavlišová, 582 336 430
Bc.
D zavedeného Wellness stuDo
dia v PV přijmeme 3 až 5 kom
munikativních
aktivních lidí se
z
zájmem
o zdravý životní styl.
Z
Zaškolíme.
Tel.: 603 395 755

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám AUDI A6 - 1,9 TD,
perfektní stav, 2. majitel, r. v.
2002, cena dohodou, nutno vidět. Tel.: 602570805

GRATULACE

Dne 27. dubna 2012
oslavili
44 výročí sňatku
manželé
Marie a František
Báťkovi
z Bílovic.
Hodně štěstí a zdraví
do dalších
společných let přejí
dcery Petra, Pavla
a Naďa s rodinami.

RŮZNÉ
Nabízím řez ovocných stromů.
Tel.: 722 256 891

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Dne 3. května 2012
uplyne
l
5 let
l
od smutného úmrtí
pana Františka
CHUDOBY
z Určic.
Kdo jste
j ho znali,,
vzpomeňte s námi.
námi
Manželka Anna,
dcera Jitka, synové
Ivo, Martin a Jaromír
s rodinami

Dne 2. května 2012
vzpomeneme
15. výročí úmrtí
paní Ivany
BRÁZDILOVÉ.
Stále vzpomíná syn.

Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince . Info zdarma tel.: 736 127 661 p. Simon
Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094
Galerie umění Prostějov (bývalá
galerie Bašta) vykupuje kvalitní i
méně kvalitní sbírky obrazů, grafiky a ostatní umělecká díla. Nabízíme odhady uměleckých děl
zdarma s možností jejich vystavení v naší galerii a na webových
stránkách www.gupv.cz Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Navštivte
nás ve Školní ulici 49 v Prostějově (út až pá 13 - 17, so 9 - 12)
Tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel

OZNÁMENÍ

NABÍZÍM PALIVOVÉ DŘE- Kosmetický salon Madona –
VO. Tel.: 608 525 350
Atrium – Otevřeno i v sobotu.

D 1.
Dne
1 května
k ět 2012
uplynulo smutných
8 let od úmrtí
pana
Bohuslava
p
ŠTRAJTA
z Vrahovic.
Vrahovic
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Andrea
s rodinou a maminka.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 4. května
v 10.00 hodin

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Šlágr 19. kola I.B třídy O KFS nabídl sice tři branky a osm žlutých karet, ale jinak spíše velkou nudu

LIPOVÁ UDEŘILA ZE STANDARDEK A VYTĚŽILA Z MINIMA MAXIMUM
Haná Prostějov vede již pouze o bod, v derby prvního s druhým nestačila...

Příjemně hřející sluníčko, teplo téměř do plavek a jen
mírný vánek svádělo spíše k trávení času u jedné
z prvních možností k letošnímu grilování, přesto si více
než stovka fanoušků nenechala ujít tradičně vypjatý
duel Hané Prostějov s Lipovou. Lepší výchozí pozici
měli díky čtyřbodovému náskoku a remíze z podzimního duelu domácí, hosté však přečkali jalovou převahu Hané, navázali na výhry v Kostelci, s Moštěnicemi
či Všechovicemi a dotáhli se na jediný bodík. Tým
Daniela Koláře tak po čtyřech výhrách a šesti utkáních bez porážky v řadě našel přemožitele.
Prostějov/jim

Z

že této snaze byl o deset minut
později Radovan Světlík. Z levé
strany postupoval sám na Abraháma, pokus na zadní tyč si ale
lipovská opora pohlídala. Díky
dobíhajícím bekům z toho nebyl
ani rohový kop, naopak rychlý
brejk hostí po levé straně, na jehož konci po Liškově vybídnutí
stál Karel Spáčil – 0:2.
Na vstřelení dvou branek zbývalo
Hané stále více než dvacet minut
a brzy mohla mít polovinu úkolu
splněnou. Průnik do šestnáctky

hový kop z levé strany poslal hlavičkou přes gólmana na druhou tyč
a bylo vymalováno – 0:3. Jedinou
odpovědí Hané byla Abrahámem
vyražená střela Trnavského znamenající páté čisté konto sedmadvacetiletého gólmana.
Sečteno podtrženo, Lipová
ukořistila teprve třetí venkovní
výhru v sezoně, z posledních
pěti utkání ve čtyřech zvítězila
a s nejlepším útokem i obranou
stáhla náskok Hané na jediný
bod. To Haná dosud padla doma
jen proti Nezamyslicím a potřetí
v ročníku inkasovala na vlastním trávníku tři branky. Spravil
chuť si může v dalším derby
proti Kostelci, stejně jako s Lipovou se začíná v sobotu v šestnáct třicet. Přesně o den později
pak Lipová přivítá po letech záchranářských starostí příjemné
překvapení z Nezamyslic.

a bedlivého sledování trenérů nejbližších soupeřů Hané
Vladimíra Staňka z Kostelce,
Davida Mezuliánka z 1.SK ProRozhodly standardky. Z tohoto rohu se sice Lipová nestějov i dalších koučů začali
prosadila, dva centry Michala Takáče ale dokázala přetamnohem lépe domácí. Prakticky
vit v branku.
Foto: Jiří Možný
celý první poločas odehráli s míčem na kopačkách na polovině
hostí, ovšem centrů do šestnáctky, kombinací, alespoň částečně
úspěšných průniků i zakončení
bylo velmi poskrovnu. NejrychTypický obrázek derby. Počet karet a tvrdých zákroků značně
lejším tempem se plnila statistika
převýšil množství pohledných akcí.
Foto: Jiří Možný
faulů, ale ani standardní situace
DANIEL KOLÁŘ – TJ Haná Prostějov:
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ O KFS – 19. KOLO
neznamenaly pro Jiřího Abrahá- nevyšlo ve vápně zpracování sice zastavili rozhodčí, když necitma v lipovské bráně či Oldřicha a po doteku navíc u něj včas byli livě neponechal výhodu, ale zapís„Myslím si, že jsme byli lepší. Drželi jsme balon, kombinovali
Pastyříka v domácím vápně pří- obránci a hrozící nepříjemnost kal faul kousek za vápnem, z jeho
jsme, i když to bylo složité díky důrazné hře Lipové. Tlačili jsme,
mé ohrožení. I kdyby se tak hrál odvrátili.
rozehrávky ale přece jen málem
ale dostávali jsme góly z brejků. Podle mě měla být za stavu 0:0
třeba šedesátiminutový poločas, Největší zbraní Lipové jsou pří- vzniklo snížení. Abrahám měl co
odpískaná penalta v náš prospěch. Ale na to se nechci vymlouvat.
na branku či pořádnou šanci by mé a rohové kopy. Dokázat to dělat, aby ránu střídajícího ZboPrvní gól byl vlastní, to se stane a nejde o nepokrytou standardku.
se čekalo marně.
U třetí branky zklamal konkrétné hráč, který měl Spáčila hlídat.
se pokusil i Michal Takáč, jeho žínka vytáhl na břevno a následný
Z bídy a nekoukatelné nudy, od navštívenku kousek nad břevno rohový kop. Ovšem standardky se
V každém zápase doma i venku chceme vyhrávat, takže spokojeníž jen bolely
Hané nedařily v útoku ani obraně.
ni nejsme. Ale pořád vedeme tabulku. Kdyby nám v zimě někdo
oči, tak lze zmíA místo
se tak deset minut
m st
mí
s o snížení
s
řekl, že budeme první i po čtyřech kolech, brali bychom to. Máme
TJ HANÁ Prostějov
nit jen lipovský
před
p koncem ppodruhé
př
hé
„x“ hráčů hrajících na hranici sebeobětování. Drobná zranění, prabrejk ze čtrnácté střídání: 61. Zbožínek za Strouhala, 70.
ukázal
ukkázal Spáčil.
covně vytížení hráči, ale to tak mají asi všechna mužstva.“
Branky: 52. vlastní, 69. a 80. Spáčil
minuty zakonče- Bartoš za Zachara, 74. Levinský za MlRoný slabou stře- čouška
St
Střely na branku: 5:3
JAROSLAV ULLMANN – SK Lipová:
lou z druhé vlny trenér: Daniel Kolář
Pastyřík
Střely
S
mimo
branku:
4:4
Mikeš
k
eš
e
š
doprostřed brá„Jeli jsme sem neprohrát. Kdybychom totiž prohráli, náskok
ny, hlavičkovanou Hané po
Hané by byl již sedm bodů. Jsme rádi, že se nám podařilo vyRohové kopy: 7:4
rohovém kopu s koncem
hrát, ale do konce sezony zbývá ještě hodně kol. První poločas
Rozhodčí: Zavřel – Menšík, Svozil
Zachar
P. Trnavský
v gólmanových rukavijsme hráli velmi ustrašeně, báli jsme se vzít balon víc do komŠindler
Žluté karty: 18. Zachar, 39. Strouhal,
cích a další dva reflexivní
binace. Naštěstí si soupeř dal vlastní branku, pak už z hráčů
Krupička
zákroky Abraháma. Hostéé
spadla
nervozita. Začali jsme více hrát a byli jsme lepší. Mohli
78.
78 Zbožínek, 80. Levinský,
jsme hrát více na brejky, ale i kombinovat a předvádět naši hru.
již předvedli pouze centrr
ářř
M. Kolář
86. Světlík – 20. Žilka, 82.
oh
z levé strany na protější roh
Chci mužstvo pochválit za disciplinovaný, bojovný a takticky
Světlík
Mlčoušek
ouršestnáctky v podání Macourdobře odehraný zápas. Standardky byly velice dobře kopnuté
Liška
p 84. Liška
Spáčil,
roků.
a pramenily z toho branky. Na úvahy o postupu je ale stále veka a několik ostřejších zákroků.
Strouhal
D
Diváků: 120
Takáč
lice brzo. O tom se můžeme bavit v posledním kole.“
Po červené volal zejménaa skluz
Varga
át míč
zezadu bez možnosti hrát
k hostí
v podání Žilky, pravý bek
ní hráči
stejně jako ostatní potrestaní
Klicpera
Spá
Spáčil
Sp
S
pá
áči
čil
čil
il
u.
vyvázli jen se žlutou kartou.
Žilka
obném
Druhý poločas začal v podobném
duchu jako ten první, ale průběh
Macourek
Ohlídal
avu 0:0
byl zcela jiný. Ještě za stavu
rotesty
se domácí přes hlasité protesty
y a po
marně dožadovali penalty
T. Ullmann
pár minutách je tento moment
Prostějov – Na dvou brankách
mohl mrzet dvojnásob. Hosté si
Barák P.
uaci, po
Lipové se svými centry podílel
vypracovali standardní situaci,
Koudelka
Abrahám
krajní záložník Michal Takáč
Takáčově centru se míč odrážel
dlera to Pastyřík kontroloval.
(na snímku J. Možného). Čtyřivápnem a přes snahu Šindlera
rankou Domácím tak stále
advacetiletý technik, který si svépo jeho skluzu skončilo brankou
SK Lipová
ho času pod vedením otce zahrál
– 0:1. Domácí odpověď mohla chyběla jediná povedená
uhalovi akce k vyrovnání a nejblíza Přerov ve finále nejvyšší dobýt blesková, jenže Strouhalovi
střídání: 70. Jamrich za Klicperu, 80. Z. Kou- mácí žákovské soutěže, nejprve
delka za T. Ullmanna, 86. Barták za Lišku
zařídil vlastní gól domácích, v satrenér: Jaroslav Ullmann.
motném závěru pak našel excelentního hlavičkáře s dostatečně „Máme je natrénované, padly
3 14. Diváci se dočkali první střely. Střela hostí zpoza šestpo nich dvě branky. Že se to
ostrými lokty Karla Spáčila.
náctky Pastyříka nevylekala.
tam ale při první brance odrazi3 32. Abrahám zmenšil střelecký úhel a poradil si se střelou
lo je asi štěstí. Byl to zlomový
Jiří Možný
po rohovém kopu
moment zápasu. Jsme na to tři
0 52. HOSTÉ ŠŤASTNĚ VEDOU Lipová ani nemusela
Dá se říci, že první po- hráči a dopředu máme určeno,
vystřelit a vede. Odrážející se míč si domácí sami umístili do
vedená akce Lipová při- kdo jak bude kopat.“
brány – 0:1.
šla až při druhé brance.
Duel Hané s Lipovou se
3 55. Při lepším zpracování mohl vyrovnat Strouhal, takto li„Je to možné, Martin Liška
opět neobešel bez ospovská obrana včas odkopla.
to dal Karlovi jako na zlatém třejších faulů a řady karet.
3 58. Přímý kop Takáče proletěl těsně nad břevnem.
podnose. První poločas měli „Emoce k derby patří. Navíc se
3 68. Abrahám zachránil Lipovou, když zneškodnil Světlíkovíce ze hry asi domácí, druhý hrálo o první místo a všichni jsou
vu střelu na zadní tyč.
poločas to bylo vyrovnané, ale vyhecovaní. Některé zákroky byly
0 69. NEDÁŠ, DOSTANEŠ Hned z protiútoku zvyšuje
nám to tam spadlo a jsme za ale až na hranici červené karty.“
Po výhře nad MoštěniceSpáčil a hosté vedou již 0:2.
to rádi. Čekali jsme, že Haná
Ne nadarmo je nejlepším střelcem Lipové i celé I.B třídy prá-vě Karel Spáčil. Již sedmatřicetiletý kapitán se celkově trefill
3 72. Přímý kop po neponechané výhodě vytěsňuje Abrahám
mi se vám podařilo zdobude hrát kombinačně, ale
patnáctkrát, přičemž poslední dva zásahy si schoval na derbyy
na břevno a rohový kop.
dneska se jí kombinace moc lat i další tým z absolutního
s Hanou Prostějov. Po většinu utkání byl téměř neviditelný, s
0 80. ÚDER Z ROHU
Hosté se podruhé v utkání pronedařila. Asi neměli svůj den. čela I.B třídy.
míčem téměř nepřišel do kontaktu, nakonec to byl ale právě on, kdo
kd přidal
řid l uklidňující
ři
řid
kli
liddň
ň jí í
sazují ze standardky, roh Takáče poslal Spáčil obloučkem přes
Snažili jsme se, odjezdili jsme „Měli jsme první čtyři kola
branky. Nejprve stál na správném místě po brejku z levé strany, následně prokázal svůj
bezmocného Pastyříka – 0:3.
to a zaslouženě jsme vyhráli.“ těžký los. Musíme to potvrdit
přínos pro mužstvo nechytatelně zakončenou standardkou. Popáté v ročníku tak vsítil
3 86. Po střele Trnavského hájí Abrahám skokem po levé ruce
Opět jste udeřili ze stan- v dalších zápasech a doufám,
dva góly v jednom utkání, byť čekání na premiérový hattrick neukončil.
čisté konto.
zaznamenal Jiří Možný
dardek, jsou vaší největší že nebudeme body získávat
zbraní?
jen doma, ale i vozit zvenku.“

Michal Takáč: „Emoce k derby
patří. Navíc se hrálo o první místo
a všichni jsou vyhecovaní“

DOKONALÝ POČIN
KKAREL
A R E L SSPÁČIL
PÁ Č I L

SK Lipová
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
22. kolo: Nový Jičín - SFC Opava B 0:2 (0:1) *
Mikulovice - Mohelnice 2:2 (1:0) * Val. Meziříčí Kravaře 1:3 (0:1) * Slavia Orlová - Prostějov 0:3
(0:1) * Slavičín - Dolní Benešov 4:1 (2:1) * MFK
Havířov - Loko Petrovice 4:1 (2:0) * Lískovec Brumov 2:0 (1:0) * FK Krnov - FK Šumperk 1:7 (0:4)
1. FK Orlová-Lutyně22
2. 1.FK Prostějov 22
3. FK Šumperk 22
4. FK Mikulovice 22
5. Loko Petrovice 22
6. FK Mohelnice 22
7. Val. Meziříčí 22
8. FC Brumov
22
9. SK Kravaře
22
10.Sokol Lískovec 22
11.FK Nový Jičín
22
12.FC Opava B
22
13.FC Dolní Benešov 22
14.MFK Havířov
22
15.FC TVD Slavičín 22
16.FK Krnov
22

17
12
12
12
10
10
9
9
7
7
7
6
6
6
5
5

2
6
4
4
6
5
3
2
7
5
4
6
6
3
5
4

3
4
6
6
6
7
10
11
8
10
11
10
10
13
12
13

47:17
43:20
42:25
46:37
30:26
35:34
40:39
30:42
32:34
32:36
35:45
34:43
15:31
32:43
28:35
33:47

53
42
40
40
36
35
30
29
28
26
25
24
24
21
20
19

Přebor Olomouckého KFS
23 kolo: 1. HFK „B“ - Určice 1:2 (1:0) Vlček
- Vodák 2. Zlaté Hory - Želatovice 1:2 (1:1)
Plhák - Koplík,Dlouhý. Dolany - Hranice 0:5 (0:2)
Modelský 2,Pecha,Kundrát,Ferenc. Loštice Oskava 3:0 (0:0) Mikeš J.,Ďurček,Vinkler. R: Slabý
200. Konice „A“ - Hněvotín 1:0 (0:0) Schon.
Kozlovice - Velké Losiny 5:0 (1:0) Zselezo,Bern
ard,Pola,Vrba,Matula. Troubky - Litovel 1:3 (0:0)
Stoklásek - Dombi 2,Bednář. Kralice - Ústí 2:1
(0:1) Valtr p.k.,Halenka p.k. - Orava.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hranice
Určice
Želatovice
Konice ‚“A“‘
1. HFK ‚“B“‘
Litovel
Oskava
Ústí
Zlaté Hory
Kozlovice
Troubky
Hněvotín
Kralice
Velké Losiny
Dolany
Loštice

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
14
12
11
9
8
10
10
9
6
7
6
6
5
4
4

4
6
2
3
9
11
5
4
6
9
5
7
4
6
6
5

2
3
9
9
5
4
8
9
8
8
11
10
13
12
13
14

60:17
45:20
38:51
50:36
45:32
38:29
43:36
50:46
29:36
42:41
34:47
26:31
30:40
38:49
29:57
28:57

55
48
38
36
36
35
35
34
33
27
26
25
22
21
18
17

I.A sk. “A” muži:
19. kolo: Štěpánov - Písečná 1:2 (0:0)
Tuška - Sogel,Zykmund. Šumvald Jeseník 0:4 (0:1) Mlynář 3,Woitek. Medlov
- Mohelnice „B“ 2:1 (2:1) Klabačka R.,Jílek
- Mach. Leština - Bludov 4:0 (1:0) Trunkát
3,Puchr. Šternberk - Konice „B“ 3:2 (1:1)
nehlášeno. Troubelice - Mor. Beroun 3:0
(0:0) Horák 2,Lolek T.. Vikýřovice - Štíty 2:1
(2:0) Mičo,Bezdíček - Čech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šternberk 19
Štíty
19
Jeseník
19
Písečná
19
Medlov
19
Troubelice 19
Mor. Beroun 19
Leština
19
Bludov
19
Šumvald
19
Konice ‚“B“‘ 19
Mohelnice ‚“B“‘19
Štěpánov
19
Vikýřovice 19

14
12
11
10
7
6
7
6
7
6
6
4
4
3

2
2
4
5
8
9
5
5
2
3
2
6
4
3

3
5
4
4
4
4
7
8
10
10
11
9
11
13

53:16 44
47:24 38
54:26 37
46:34 35
34:28 29
42:25 27
30:38 26
37:39 23
24:47 23
32:36 21
38:61 20
27:38 18
24:39 16
24:61 12

I.A třída, skupina “B”
19. kolo: Opatovice - Kojetín 3:0 (2:0) Klvaňa,
Bernard, Šigut. Nové Sady - Hlubočky 8:2 (5:0)
Andrýsek 2,Škoda 2,Novotný,Ronza,Kopp,Andreev
- Stloukal 2. Dub nad Mor. - Klenovice 1:1 (0:1)
Hegr - Labounek. Čechovice - Bělkovice 2:0
(1:0) Jahl 2. Náměšť na Hané - Slatinice 3:1 (3:0)
Brančík 2,Zajíček - Pavlík. Lipník - Jesenec 2:1
(1:1) Merta,Simon - Fidler. Bělotín - Plumlov 1:1
(0:0) Peša - Staněk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opatovice
Bělotín
Kojetín
Dub nad Mor.
Hlubočky
Nové Sady
Bělkovice
Klenovice
Čechovice
Slatinice
Lipník
Náměšť n. H.
Plumlov
Jesenec

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
10
9
10
9
7
6
8
7
7
7
6
2

2
4
4
3
0
2
7
8
2
4
1
1
2
4

5
4
5
7
9
8
5
5
9
8
11
11
11
13

49:29
35:24
37:24
29:28
39:42
47:36
35:22
23:25
26:29
39:35
27:40
32:49
26:36
25:50

38
37
34
30
30
29
28
26
26
25
22
22
20
10

I.B třída, skupina “A”
19. kolo: Pivín - Býškovice 0:0. Všechovice
- Kostelec 4:1 (2:1) Hupka 3,Kunc - Vyskočil.
Vrchoslavice - Hor. Moštěnice 3:1 (2:0) Lacina
2,Fousek M. - Prachniar. Haná Prostějov Lipová 0:3 (0:0) Spáčil 2,vlastní. Nezamyslice Želatovice „B“ 0:0. Radslavice - Beňov 4:1 (1:1)
Matyáš 2,Dolák,Samohýl - Kučera. Hustopeče Mostkovice 0:1 (0:1) Pospíšil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haná Prostějov19
Lipová
19
Mostkovice 19
Hor. Moštěnice 19
Vrchoslavice 19
Všechovice 19
Nezamyslice 19
Beňov
19
Býškovice
19
Radslavice 19
Hustopeče 19
Pivín
19
Kostelec
19
Želatovice ‚“B“‘ 19

12
11
12
11
9
9
9
8
8
6
4
4
3
3

4
6
3
1
5
2
2
4
3
6
3
3
4
2

3
2
4
7
5
8
8
7
8
7
12
12
12
14

36:23
51:23
48:25
40:29
48:27
41:31
33:31
39:34
28:26
30:29
31:56
12:47
17:47
25:51

40
39
39
34
32
29
29
28
27
24
15
15
13
11
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Čtěte na
straně 21

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

JDE DO TŘETÍHO KOLA

Čechovice po třech prohrách konečně zabraly zdoláním Bělkovic I.B třída: Vedoucí trojici dělí jediný bod, předposlední Pivín nedal penaltu
V I.A třídě se zadařilo venkovními remízami i Plumlovu
a Klenovicím, naopak Jesenec a béčko Konice podlehli

bohužel na body znovu těsně
nedosáhl. Celkově šlo o dost
smolné utkání. Pozitivní je,
že kluci vše ustáli psychicky a
nikdo nedostal červenou kartu.
Za dané situace hlavně chceme
v klidu a důstojně dokončit
soutěžní ročník.“

Stále to není žádná sláva, ale uplynulý víkend
mužstev Prostějovska ve fotbalové I.A třídě KFS
Olomouc už byl v porovnání s těmi předchozími
přece jen o něco úspěšnější. Důležitého vítězství
se na vlastním trávníku dočkaly Čechovice, cenné
plichty ze hřišť soupeřů přivezly týmy Klenovic a
Plumlova. Konici B chyběl k témuž na půdě lídra
jen kousek stejně jako Jesenci, který nezadržitelně
spěje k sestupu. Ostatní zástupci našeho okresu
se zatím drží nad hranicí ohrožení s výjimkou předposledního ORESVA.
Čechovice
Bělkovice
2:0 (1:0)
Branky: 28. a 78. Jáhl.
Rozhodčí: Rýpar – Boček,
Baďura.
Sestava Čechovic: Brablec –
Mach, Žídek, Peka, Kolečkář
– Hodulák, Zacpal – Chmelík,
Haluza (80. Prášil), Kvapil – Jáhl
(87. Urbánek).
Hodnocení trenéra
Sokol Čechovice
- Radim Weisser:
„Určitě jsme byli lepší, hlavně
v prvním poločase. Tam jsme
si vytvořili několik vyložených
příležitostí, z nichž tři byly stoprocentní. Zužitkoval však pouze
jednu Jáhl, zatímco dvakrát sólo
na brankáře gólem neskončilo. Po
přestávce byl zápas možná pod
dojmem jeho důležitosti nervóznější i
bojovnější, ale jeho průběh jsme měli

pod kontrolou. Soupeř se k ničemu
vážnějšímu nedostal kromě jednoho
trestňáku, při kterém byl Brablec
včas u tyče a zasáhl. Na druhé straně
opět Jáhl přidal druhou branku, což
rozhodlo. Rozhodně jsme si oddechli, neboť po třech prohrách už bylo
potřeba zvítězit. Náš mladý tým se
Lipník
poučil z chyb v minulých utkáních
Jesenec
a tentokrát zahrál velice dobře bez
2:1 (1:1)
zbytečných zaváhání. Kluci moc
chtěli, i to důležitou měrou přispělo Branky: 15. Merta, 85. Simon
k zisku tří bodů.“
– 34. Fidler. Rozhodčí: Slota –
Reich, Kouřílek.
Dub nad Moravou
Sestava Jesence: Kýr – Horák, J.
Klenovice na Hané
Tichý, Fidler, Mrňka – Továrek,
1:1 (0:1)
Čížek, Václavek, Zajíček (65. Z.
Branky: Hegr - Labounek. Tichý) – Konečný, Burian.
Rozhodčí: Žvátora – Dorušák,
Hodnocení trenéra
Damek.
SK Jesenec
Hodnocení trenéra
- Petr Tichý starší:
Sokol Klenovice na Hané
„V Lipníku jsme sehráli vy- Zdeněk Válek:
rovnaný zápas, šancí jsme si
Kouč bohužel nezvedal telefon. v něm vypracovali požehnaně.

Bohužel pro nás byla tradičně
osudná 15. minuta, kdy inkasujeme pravidelně skoro každé
utkání. Tentokrát se nám
povedlo vyrovnat proměněním
jedné ze čtyř tutovek do
přestávky, další dvě nebo tři
příležitosti jsme zahodili po
změně stran. Kluci se do nich
dostali i přes velkou nepřízeň
sudích, což ale přes noviny
už nechci řešit, stejně to nemá
smysl. No a jak je pro nás
v letošní sezóně typické, o
solidní výsledek jsme přišli
chvilku před koncem. Přitom
herně tým podal slušný výkon,

Bělotín
Plumlov
1:1 (0:0)
Branky: 71. Peša – 75.
Matoušek. Rozhodčí: Kubíček
– Januš, Pospíšil. ČK: 88. Vrána.
Sestava Plumlova: Kovařík
– Krč, Kutný, Bureš – Staněk,
Hladký – Ježek, Ševcůj,
Matoušek – Křupka (88. P.
Kiška), Frýbort st. (77. Vrána).
Hodnocení trenéra
Sokol ORESVO Plumlov
- Jan Pešek:
„V naší situaci má každý bod
svou cenu, ale celkově hodnotím remízu ze hřiště jasného
favorita jako ztrátu. Zahodili
jsme totiž tři gólové šance a
navíc nám byla upřena zcela
jasná penalta. Soupeř tlačený
rozhodčím se dvacet minut
před koncem dostal do vedení
díky naremplování našeho
brankáře při rohu, my jsme
však bojovností dokázali
vzápětí srovnat. A následně se
nám povedlo ustát závěrečný
tlak dvanácti hráčů Bělotína.
Podle postavení domácích
v tabulce je pro nás remíza
zlatá, může pomoci k tomu,
abychom se v dalších kolech
dostali z třináctého místa zpátky o něco výš.“

Šternberk
Konice B
3:2 (1:1)
Branky hostů: 30. Kryl, 60.
Vydržel. Rozhodčí: Jílek –
Šmíd, Kaňok.
Sestava Konice B: Nakládal
– Drešl, Burget, Bílý, Jurník –
Navrátil, Kořenovský, T. Křeček
(65. Antl), Doseděl, Kryl Vydržel.
Hodnocení trenéra
Sokol Konice B
- Martin Slezák:
„Nastoupili jsme v kombinovaném složení, přesto se nám
povedlo lídra soutěže zaskočit
hlubokým obranným blokem.
Složitě se přes něj prosazoval, do
vedení jsme mu po čtvrthodině
sami pomohli vlastní chybou.
Vyrovnání se zrodilo z rychlého
brejku a výborné spolupráce
Vydržela se zakončujícím Krylem.
Před přestávkou jsme dokonce
mohli vývoj otočit, bohužel dvě
velké šance zůstaly neproměněny.
Ve druhém poločase přešla
výhoda silného větru v zádech na
domácí, kteří nás zatlačili takovým
způsobem, že jsme měli problémy
vůbec se dostat přes půlku hřiště.
Po hodině střetnutí se to přece jen
podařilo, následoval roh Kryla a
gól Vydržela. Šternberk ale z trvalé
převahy výsledek obrátil mezi
70. a 72. minutou, když branku
na 2:2 vstřelil z penalty, jež dle
mého názoru nebyla. Škoda těsné
porážky, k zisku bodu nebylo daleko. Každopádně jsme u favorita
zanechali dobrý dojem a výkon
mančaftu mě potěšil.“

Kostelečanky vyučoval vedoucí Studenec,
béčko předvedlo proti Ráječku pohádkový obrat
Sokol Studenec, Kostelec na
Hané/jim – Ani druhý venkovní duel v řadě nepřinesl
kosteleckým
fotbalistkám
body. Po porážce 1:2 tentokrát proti vedoucímu Studenci opět v oslabené sestavě
nevstřelily ani branku a prohrály 0:5. Dařilo se naopak
béčku, které otočilo stav 0:2
s Ráječkem a díky druhému poločasu zvítězilo 3:2.
Áčko se nyní opět představí

doma, v neděli od čtrnácti
hodin proti béčku Horních
Heršpic, B-tým jede do Kunštátu.

deváté minutě z přímáku od
tyčky. V devatenácté minutě
přidaly druhý gól, tentokrát již
po vypracované akci, kdy jejich hráčka šla po kolmici sama
Hodnocení trenéra
na gólmanku. Holky bojovaly,
Kostelce na Hané
dřely, jen jsme měli smůlu v
Petra Merty:
koncovce. Co si soupeř vytvo„Výsledek jednoznačně ne- řil, to proměňoval, u nás tomu
odpovídá tomu, co se na hřišti bylo naopak. Vytvořili jsme si
dělo. Soupeř měl malinko op- dvě tři tutovky, ale nedali je.
tickou převahu, dostali jsme
ale strašně rychlý gól, hned v

(2:0)

Sestava Kostelce:
Mikešová
Zapletalová, Václavková, Burgetová, Drápalová
Látalová, Urbanová, Křupková, Mrňková
Kučerová, E. Píchalová. Střídaly: A. Píchalová, Zemanová,
Horáková, Haluzová.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Sestava Kostelce:
Mikešová
Knápková, Zapletalová, Konrádová, Křupková
Urbanová, Adamová (57. Mrňková), Sekaninová, Kučerová (76.
Drápalová) – Řezníčková, E. Píchalová.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
18. kolo: Žďár n.Sázavou - Velké Meziříčí 2:1 (1:0)
* SFK Vrchovina - Vikt. Otrokovice 4:2 (2:0) * FK
Pelhřimov - Sparta Brno 1:2 (0:1) * Humpolec Bohunice 3:2 * MSK Břeclav B - Havl. Brod 2:1 (1:0)
* Blansko - FC Veselí 8:0 (4:0) * SK Líšeň B - 1.SK
Prostějov 2:2 (1:1)

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
19. kolo: MSK Břeclav B - Havl. Brod 0:4 (0:3) *
Blansko - FC Veselí 7:1 (1:1) * Žďár n.Sázavou
- Velké Meziříčí 2:1 * SFK Vrchovina - Vikt.
Otrokovice 1:1 (0:0) * SK Líšeň - 1.SK Prostějov
4:2 (1:1) * Humpolec - Bohunice 0:4 (0:1) * FK
Pelhřimov - Sparta Brno 0:1 (0:1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FC Sparta Brno 17
FK Blansko 17
FK Pelhřimov 17
FC Žďár n.S. 17
1.SK Prostějov 17
FC Otrokovice 17
FC Vel. Meziříčí 17
SK Líšeň B
17
FC Havl. Brod 17
SFK Nové Město17
FK Humpolec 17
FC Veselí n. M. 17
Brno Bohunice 17
SK Břeclav B 17

16
12
11
11
10
9
7
6
6
5
4
3
3
3

1
3
3
1
1
2
3
2
0
1
4
3
1
1

0
2
3
5
6
6
7
9
11
11
9
11
13
13

60:9
47:18
49:30
53:32
59:40
51:42
35:35
30:54
28:51
39:50
26:42
20:53
24:43
21:43

49
39
36
34
31
29
24
20
18
16
16
12
10
10

(0:2)

Branky Kostelce na Hané: 51. Haluzová, 54. Křupková z penalty, 79. Kučerová Rozhodčí: Lant.

Rozhodčí: Hájek.

FC Sparta Brno 19
Brno Bohunice 19
FC Havl.Brod 19
SK Líšeň
19
FK Pelhřimov 19
FK Blansko 19
FC Otrokovice 19
FC Žďár n.S. 19
SFK Nové Město19
1.SK Prostějov 19
SK Břeclav B 19
FK Humpolec 19
FC Vel. Meziříčí 19
FC Veselí n. M. 19

16
14
14
12
10
8
8
7
6
5
4
4
3
2

1
2
2
3
2
6
3
2
5
4
5
2
1
2

2
3
3
4
7
5
8
10
8
10
10
13
15
15

49:18
61:17
49:17
56:23
35:34
43:35
40:43
31:30
32:44
25:38
25:35
20:43
22:53
17:75

49
44
44
39
32
30
27
23
23
19
17
14
10
8

Krajský přebor starší dorost
21. kolo: Konice - Šternberk 3:1 (2:1) Kováč,Vogl
- Vráblík. Černovír - Mohelnice 1:4 (0:3) Koupil Knýř,Kožela,Byvan,Najman. Šumperk - 1.FC Vikt.
Přerov 2:0 (0:0) Valenta,Kocourek. Opatovice Čechovice 0:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
21
Opatovice
21
Šternberk
21
Černovír
21
Konice
21
Mohelnice
21
1.FC Vikt. Přerov21
Čechovice
21

17
10
10
10
8
7
6
5

1
4
4
1
3
5
3
1

3
7
7
10
10
9
12
15

76:24
55:44
53:42
42:44
46:51
46:44
32:47
24:78

52
34
34
31
27
26
21
16

Krajský přebor mladší dorost
21. kolo: Konice - Šternberk 0:8 (0:4) Sláma 4,Kaluža
3,Tomášek. Černovír - Mohelnice 1:2 (0:0) Bartošek
- Ryba,Přikryl. Šumperk - 1.FC Vikt. Přerov 0:0.
Opatovice - Čechovice 4:7 (1:4) Rolnic D. 3,Vašina
- Kupka 2,Hejduk,Sláma,Trajer,Bontempo,Střebský.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
21
Mohelnice
21
Černovír
21
1.FC Vikt. Přerov21
Čechovice
21
Šternberk
21
Opatovice
21
Konice
21

15
14
11
10
10
9
6
2

2
1
1
3
3
4
0
0

4
6
9
8
8
8
15
19

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

78:16
60:32
48:49
45:30
55:42
50:41
39:92
10:83

Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Petra Merty:
„Zápas dvou rozdílných poločasů. První měl více ze hry
soupeř, i díky silnému větru
nás zatlačil. Ve druhém poločase jsme měli mnohem větší
převahu my, dostávali jsme
se do gólovek a dávali jsme i

góly. Musím holky pochválit.
A to ještě ve čtyřicáté minutě
neproměnila Haluzová penaltu. Hrála dobře, byl na ni faul,
chtěl jsem, aby si zvedla sebevědomí. Bohužel netrefila bránu. Nic se ale neděje, hlavní je
výhra. Podobalo se to minulému duelu v Boskovicích, jenže
teď jsme šance proměnili.“

Ostatní známé divizní výsledky:
Ivančice – Jihlava „B“ 1:0, Ocmanice – Kotvrdovice 1:3, Heršpice „B“ – Vrchovina 3:7.

3:2

FC Kostelec na Hané „B“
SK Olympia Ráječko

5:0

Studenec
Kostelec na Hané

Měl jsem sice kompletní obranu, ale chyběly nám tahounky
Tomešová s Jelínkovou. Společně s Gábinou Řezníčkovou
jsou to nejproduktivnější hráčky, ty by zodpovědnost vzaly
na sebe. Směrem dopředu jsme
byli hodně oslabeni, některé
hráčky jsou pro nás nenahraditelné. Možná bychom nějaký
gól dali a vypadalo by to jinak.“

47
43
34
33
33
31
18
6

Tabulka moravskoslezské divize žen, skupiny „C“:
1. Studenec
14 10 2
2
50:12
32
2. Vrchovina
14 8 5
1
47:16
29
3. Ocmanice
14 9 0
5
34:18
27
4. Kotvrdovice
14 8 3
3
31:20
27
5. Kostelec na Hané
14 7 3
4
42:31
24
6. Horní Heršpice „B“
14 5 2
7
17:29
17
7. Moravské Budějovice 13 4 3
6
27:30
15
8. Jihlava „B“
14 4 2
8
10:40
14
9. Ivančice
14 2 1
11 16:31
7
10. Jevišovice
13 1 1
11 5:52
4

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
18. kolo: Nezamyslice - Želatovice 0:6 (0:3) *
Lipník - Určice 0:5 (0:3) * Velký Týnec - Kostelec 6:0
(2:0) * Nové Sady - Hlubočky 2:5 (1:3) * Náměšť
na Hané - Litovel 3:6 (1:1) * Tovačov - Kralice 4:0
(4:0) - ukončeno ve 20 min pro malý počet hráčů
hostí. * Brodek u Př. - Nemilany 2:2 (1:0) .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Litovel
Velký Týnec
Tovačov
Určice
Nemilany
Náměšť n. H.
Lipník
Želatovice
Hlubočky
Brodek u Př.
Kostelec
Kralice
Nové Sady
Nezamyslice

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
14
14
12
10
9
8
7
7
6
5
4
4
1

0
3
2
1
6
3
3
4
2
2
3
1
1
1

3
2
3
6
3
7
8
8
10
11
11
14
14
17

130:56 48
91:33 45
91:25 44
65:45 37
65:38 36
70:65 30
38:38 27
45:54 25
64:65 23
56:80 20
43:52 18
39:77 13
32:76 13
19:144 4

Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
14. kolo: Velký Týnec - Hlubočky 5:1 (2:1) Charvot
3,Janáček,Fabisz - Bednařík. Červenka - Želatovice
0:5 (0:3) Jemelka S. 4,Jopek. Zábřeh „B“ - Náměšť
na Hané 2:2 (2:1) Šincl,Neoral - Chromý 2. Brodek
u Př. - Slatinice 2:5 (2:1) Odstrčil,Chytil - Valsa
2,Mačák,Doležal,Křeček J.. Chomoutov - KMK Zubr
Přerov 1:3 (1:2) Ondrejka - Hradil,Struška,Cabaš.
Nemilany - Nové Sady 4:2 (2:0) nehl..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KMK Zubr Přerov14
Nemilany
14
Želatovice
14
Velký Týnec 14
Chomoutov 13
Náměšť na Hané14
Nové Sady
14
Hlubočky
14
Slatinice
14
Zábřeh ‚“B“‘ 14
Červenka
13
Brodek u Př. 14

13
12
10
8
7
7
5
4
3
1
2
1

1
0
1
1
1
1
2
3
3
5
0
2

0
2
3
5
5
6
7
7
8
8
11
11

65:3 40
65:18 36
74:19 31
48:27 25
53:27 22
39:50 22
53:53 17
34:45 15
26:38 12
21:53 8
12:115 6
15:57 5

Prostějovsko/jim – Velké drama až do posledního
kola slibuje sedm hracích víkendů před koncem „A“
skupina I.B třída. Náskok Hané Prostějov na duo
Lipová – Mostkovice se snížil na jediný bod, o čtvrtou pozici svádí boj Horní Moštěnice, Vrchoslavice
a Beňov, na chvostu si stále nemohou být ničím
jisti v Hustopečích, Kostelci, Pivíně ani Želatovicích.
Poslední dva týmy se po remíze trochu přiblížily, Pivín
ale při bezbrankovém duelu s Býškovicemi promarnil řadu šancí včetně penalty v samém závěru.
Haná Nezamyslice
FC Želatovice „B“
0:0
Rozhodčí: Valouch – Antoníček, Kašpar.
Sestava Nezamyslic: Matoušek – Hájek, Letocha, Přikryl
(80. Novotný), Fialka – Musil,
J. Přidal, T. Přidal, Šteflovič –
Pavelka, Dopita (50. Coufalík).
Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Soupeř nastřelil jedno břevno a
tři tyčky, my jsme za celý zápas
vystřelili jednou na bránu. Stálo
při nás štěstí. Jednou to na tyčku
vytěsnil gólman a třikrát byla
čistá. Dokonce nám chyběl i
gólman, takže musel chytat do-

rostenec a vedl si velice dobře.
Byl jsem s ním moc spokojen a
na to, že má šestnáct let, chytal
zápas naprosto bez problému.
Mít o deset bodů míň, bál bych
se, zda nesestoupíme. Soupeř
špatný, ale s bojovným srdíčkem, naopak my jsme byli celý
zápas ustrašení, bojácní, nedostupovali jsme. Nikdo si nedovolil kličku, žádný nechtěl balon. Přikryl s Fialkou jako jediní
zaslouží plusové body.“

Sokol Hustopeče nad Bečvou
Sokol Mostkovice
0:1 (0:1)
Branka: Pospíšil. Rozhodčí:
Tomášek – Boháč, Bubeník.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Šmíd – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Hanák, O. Zapletal,

M. Vojtíšek, Jansa (65. Musil)
– Dadák (60. Šlambor), Pospíšil (85. Kapounek). Trenér: Jiří
Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Tři body, to je to hlavní. Neočekávali jsme nic lehkého a v
prvním poločase se to potvrdilo.
Bohužel jsme trošinku zaspali,
nehráli jsme to, co jsme chtěli.
Soupeř byl nabuzený, chtěl něco
uhrát, ale my jsme v patnácté
minutě proměnili jednu ze šancí. Bohužel jsme jich neproměnili víc, ale fotbal z naší strany
se mi v prvním poločase vůbec
nelíbil. Druhý poločas jsme hráli proti větru, to nás nutilo hrát
po zemi. Dávali jsme si balony
a vytvářeli šance. Ale hráli jsme
i proti třem rozhodčím, každý
druhý zákrok byl otočený, druhá branka, pro údajný ofsajd
nebyla uznaná, čemuž se divili
i domácí diváci. Nastavovalo se
asi pět minut, ale zvládli jsme to.
Kluci bojovali, dřeli a naštěstí
bez zranění jsme to přestáli. To
je důležité. Nezastírám, že jsme
v přímé bitvě o postup, ale do
konce soutěže je ještě daleko.
Máme před sebou těžké utkání
v Beňově, doma máme Vrchoslavice, Hanou či Všechovice.“

Fotbalové prázdniny s Okresním
fotbalovým svazem Prostějov
„Letní fotbalový kemp 2012“ pořádaný okresním fotbalovým svazem Prostějov,
který se uskuteční v Loučné nad Desnou (okres Šumperk) zná svůj termín:
koná se od soboty 14.7. do pátku 20.7.2012
- účast pro ročníky 1997 až 2003
- letošní kemp je určen i pro brankáře, které povede pan Jiří Jančík
- ubytování účastníků je zajištěno v penzionu „Oáza“ ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích
- sociální zařízení je na patře (WC, sprchy)
- možnost využít i minigolfové hřiště v novém areálu
- k dispozici na patře je společenská místnost – možnost hrát společenské hry a ping pong
- je možno využít tenisové kurty v blízkosti areálu(100 metrů)
- možnost velkoplošné projekce TV/video
- během kempu bude uspořádán výlet do oblasti Jeseníku
- velká tréninková plocha k dispozici u místního fotbalového oddílu (asi 150 metrů)
- celodenní strava (snídaně, oběd, večeře, druhá večeře) v penzionu
Kapacita je 30-35 účastníků.
Náklady na celý pobyt činí 2400 Kč/osobu.
Termín závazného přihlášení je do 6. 6. 2012, abychom mohli upřesnit předběžný počet účastníků a
informovat vás o podrobnostech tohoto kempu.
Vyplněné přihlášky, které najdete na stránkách www.ofsprostejov.cz
zašlete zpět poštou , nebo osobně na adresu sekretariátu :
OFS Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 01 Prostějov.
tel. zázn. sekretariátu OFS 582 351 522,
mobil 728 211 789
Liška Jaroslav
předseda KM OFS PV

Zde odstřihněte

Přihláška na LFK KM OFS Prostějov
Jméno účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodné číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydliště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonické spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...
Datum…………………..

Podpis rodičů…………………………….

fotbalové aktuality
Nezamyslickou nulu vychytal šestnáctiletý Matoušek
Nezamyslice/jim – Bez poloviny základní sestavy se proti želatovickému béčku musel obejít kouč Nezamyslic Drahomír
Crhan. Nejenže mu vinou trestů za vyloučení chyběli obránci
Lakomý s Králem, kvůli nemoci Mojtek a dlouhodobému
zranění Mariánek, navíc musel
vyřešit, koho postavit do brány

místo nemocné jedničky Tomáše Buriánka.
Důvěru dostal teprve šestnáctiletý dorostenec Arnošt Matoušek a
s pomocí brankové konstrukce
vychytal hned při své premiéře
v I.B třídě čisté konto. „Chytal
velice dobře, byl jsem s ním moc
spokojen,“ chválil po utkání trenér. Na střed obrany dosadil Le-

tochu s Přikrylem, do útoku pak
dvojici z béčka Dopitu s Pavelkou. Jako střídající pak zasáhli
do hry dorostenec Coufalík a náhradní gólman béčka Novotný.
V derby proti Lipové by po
několika týdnech mohl být nezamyslický kádr kompletnější.
Vrátit by se již měli Lakomý a
Mojtek, o týden později i Král.

Sokol Pivín
FK Býškovice/Horní Újezd
0:0
Rozhodčí: Kučera – Polanský,
Lasovský.
Sestava Pivína: Filka – Novák,
Vláčilík, Nakládal, Vrba – Štěpánek (60. Nesvadbík), Tydlačka, Přikryl, Šišma – Sedlák, P.
Fialka. Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Je to velká ztráta, toto byl jeden z nejhratelnějších soupeřů
v této skupině. První poločas
jsme začali proti větru, přesto
jsme je do ničeho nepustili.
Nastřelili jsme břevno, chyběl
kousíček štěstíčka. Druhý poločas jsme hráli s větrem, vytvořili jsme si pár šancí, jednu
čistou gólovou a vyvrcholilo
to neproměněnou Fialkovou
penaltou v 88. minutě. Hosté
měli jen dvě pološance, jinak
nic. Jedeme v neděli do Želatovic a záleží, jak k tomu domácí
přistoupí a zda mužstvo posílí
hráči z áčka, které hraje v sobotu s Kralicemi. Z kluků jsem
zklamaný. Vždycky se v Pivíně
aspoň bojovalo, dneska však
bojovali dva tři hráči, to je na
vítězství málo.“

Tatran Všechovice
FC Kostelec na Hané
4:1 (2:1)
Branka Kostelce na Hané:
Vyskočil. Rozhodčí: Dömisch –
Damek, Koláček.
Sestava Kostelce na Hané:
Drčka – M. Synek (30. Konečný), Horák, Začal, Chytil (82.
Novotný) – Baláž, Grepl, Walter, Vyhlídal – Vyskočil, Hon.
Trenér: Vladimír Staněk.

Sokol Vrchoslavice
Sokol Horní Moštěnice
3:1 (2:0)
Branky Vrchoslavic: Lacina 2,
M. Fousek. Rozhodčí: Balún –
Oulehla, Navrátil.
Sestava Vrchoslavic: Jozek
– Olšanský, Novák, Zatloukal, Spiller – P. Horák ml., M.
Fousek (65. Moravec), Lacina,
T. Zatloukal – Hamala, Holub.
Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Vladimíra Staňka:
„V 25. minutě jsme dali branku a
vedli jsme. Ve 30. minutě se nám
ale zranil Milan Synek, o pět minut
později jsme po individuální chybě dostali na 1:1 a do šatny jsme si
nechali dát druhou branku. Druhý
poločas se mi hrozně těžko hodnotí.
Dostali jsme gól z penalty, která nebyla, což potvrdili i domácí. Gólman
vyrazil balon, hráč přes něm přepadl.
O čtvrté brance se vůbec nemá cenu
bavit, ještě bych řekl něco, co by mě
pak mrzelo. Měl jsem problémy se
sestavou, rodila se špatně. Chci poděkovat hráčům, kteří se mnou do
Všechovic jeli. Chyběli mi Menšík
vyloučený minule za béčko a zranění Barták se Sedláčkem. Připravený
nastoupit jsem byl i já.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Bylo to nepříjemné utkání,
foukal vítr, bylo horko. Hosté
zahrozili v prvních deseti minutách, kdy měli dvě střely,
pak už jsme je přehrávali a zaslouženě výhráli. Poločas 2:0,
vedli jsme 3:0, až deset minut
před koncem jsme dostali polovlastní gól. Ke konci zápasu
jsme ještě měli tři čtyři gólové
šance, ale nedali. Moštěnice
déle než poločas hrály bez vyloučeného hráče, ale to už bylo
za stavu 2:0. Hrajeme svůj tradiční fotbal a postupové ambice nemáme. Jedemě do Mostkovic a jestli budou chtít hrát,
tak to bude zajímavý fotbal.
Doma jsme je přehráli a mohli
bychom je potrápit i tam.“

zprávy od zeleného stolu...
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém 18. řádném zasedání dne 26. dubna 2012 rozhodla:
- o nepodmíněných trestech
pro Jiří Fládr (TJ Otinoves) 1 SU od 23.4. 2012 dle
DŘ1/6a, Kaplánek Martin
(Sokol Brodek u PV) 1 SU
od 22.4. 2012 dle DŘ1/1,
Tomáš Menšík (FC Kostelec na Hané) 1 SU od 23.4.
2012 dle DŘ1/6a, Michal
Závodský (SK Sokol Vrahovice) 2 SU od 22.4. 2012

dle DŘ1/5a, Jakub Olejníček
(FK Němčice n.H.) 2 SU od
23.4. 2012 dle DŘ1/7a, Miroslav Bukovec (FC Kralice
na Hané „B“) 3 SU od 22.4.
2012 dle DŘ1/3b
- žádost o prominutí zbytku
trestu 1 SU:
Zelinka Radek (FC Hrubčice) - žádosti se nevyhovuje
dle DŘ VII/31

Poles Lubomír (FC Hvozd)
- žádosti se nevyhovuje dle
DŘ VII/31
- pokuty
6000 Kč TJ Sokol Otaslavice
dle RS čl.23 bod 1 za odstoupení ze soutěže ml.žáci v SR
2011/2012
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav
Čížek, předseda DK

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
23. kolo: 1.FK Prostějov – Krnov (sobota 5.5, 16.30, rozhodčí: Soukal – Polák, Hanáková).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
24. kolo: Želatovice – Kralice (sobota 5.5, 16.30, Boháč
– Štětka, Žvátora), Určice – Troubky (neděle 6.5., 16.30,
Machala – Motal, Žvátora), Velké Losiny – Konice
(neděle 6.5., 16.30, Štětka – Částečka, Straka).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
20. kolo: Konice „B“ – Troubelice (sobota 5.5, 16.30,
Odstrčil – Dömisch, Menšík).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
20. kolo: Jesenec – Dub nad Moravou (sobota 5.5,
16.30, Šmíd – Lepka, Přikryl), Klenovice na Hané
– Opatovice (sobota 5.5, 16.30, Polanský – Januš,
Krutovský), Plumlov – Čechovice (sobota 5.5, 16.30,
Vedral – Lizna, Jelínek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
20. kolo: Kostelec na Hané – Haná Prostějov (sobota
5.5., 16.30, Knoll – OFS PV, OFS PV), Mostkovice
– Vrchoslavice (neděle 6.5, 16.30, Vyroubal – J. Dorušák, Krutovský), Lipová – Nezamyslice (neděle 6.5,
16.30, P. Jílek – Hampl, Šmíd), Želatovice „B“ – Pivín
(neděle 6.5., 16.30, Reich – Slota, Sigmund).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– starší dorost:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Viktoria Otrokovice (úterý
1.5, 14.15, hřiště Olšany u Prostějova, Julínek – Fojtek,
Kašpar).
21. kolo: 1.SK Prostějov – Vrchovina (sobota 5.5,
10.15, hřiště Olšany u Prostějova, Drápal – Krutovský,
Jelínek).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– mladší dorost:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Viktoria Otrokovice (úterý
1.5, 16.30, hřiště Olšany u Prostějova, Fojtek – Julínek,
Kašpar).
21. kolo: 1.SK Prostějov – Vrchovina (sobota 5.5, 12.30,
hřiště Olšany u Prostějova, Krutovský – Drápal, Jelínek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
22. kolo: Černovír – Konice (sobota 5.5., 10.00, Tomášek – OFS, OFS), Čechovice – Mohelnice (neděle 6.5.,
10.00, Jelínek – OFS, OFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – ml. dorost:
22. kolo: Černovír – Konice (sobota 5.5., 12.15, Tomášek), Čechovice – Mohelnice (neděle 6.5., 12.15, Jelínek).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
20. kolo: Kralice – Velký Týnec (sobota 5.5, 14.00,
Majer), Nemilany – Nezamyslice (sobota 5.5, 14.00,
Damek), Určice – Tovačov (sobota 5.5, 14.15, Fojtek),
Kostelec na Hané – Brodek u Přerova (neděle 6..5, 11.00,
I. Antoníček).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
20. kolo, sobota 5. května, 16.30: Určice „B“ – Brodek
u Prostějova, Vrahovice – Zdětín, Otinoves – Čechovice
„B“, Hvozd – Olšany, Držovice – Přemyslovice, Dobromilice – Protivanov (neděle 6.5., 16.30), Kralice „B“ –
Otaslavice (neděle 6.5., 16.30).
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV:
20. kolo, neděle 6. května, 16.30: Kostelec na Hané
„B“ – Smržice, Němčice nad Hanou – Nezamyslice „B“,
Kladky – Zdětín „B“, Horní Štěpánov – Výšovice, Tištín
– 1.SK Prostějov, Haná Prostějov „B“ – Vícov, Bedihošť
– Pavlovice (neděle 6.5., 10.00).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 6. května, 16:30 hodin: Malé Hradisko
– Přemyslovice „B“, Drahany – Ptení, Plumlov „B“ –
Mostkovice „B“, Jesenec „B“ – Brodek u Konice.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 6. května, 16:30 hodin: Pivín „B“ –
Otaslavice „B“ (sobota 5.5., 16.30), Ivaň – Tvorovice
(sobota 5.5., 16.30) Biskupice – Vrahovice „B“, Hrubčice
– Doloplazy, Brodek u Prostějova „B“ – Želeč.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
10. kolo, sobota 5. května, 10.00 hodin: Němčice nad
Hanou – Mostkovice, Pivín – Výšovice (sobota 5.5.,
16.30), Držovice – Protivanov (neděle 6.5., 11.00), Olšany – Vrahovice (neděle 6.5., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SK. „C“:
14. kolo: Kostelec na Hané – Horní Heršpice „B“ (neděle
6.5., 14.00, Kondler – Ol KFS, Ol KFS)
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
15. kolo, sobota 5. května, 16.30 hodin: Kunštát – Kostelec na Hané „B“, Boskovice – Lipová.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Přebor OFS Prostějov
II.třída
19.kolo: Protivanov-Určice B 2:3 (1:1), branky:, Kropáč, Sedlák - Halouzka, Mlčoch, Mlčoch, * Přemyslovice “A”-Dobromilice 6:1 (3:1), branky:, Kovář 3, Barna,
Slaviček, Tyl - Kučera, * Olšany-Držovice 0:0 (0:0),
branky:, * Čechovice “B”-Hvozd 2:0 (0:0), branky:,
Bílý, Horák, * Zdětín-Otinoves 2:2 (1:0), branky:, Keluc, Včela - Parák, Zapletal, * Otaslavice-Vrahovice
7:1 (3:0), branky:, Rieger 3, Hrazdíra, Koudela, Ruzso,
Vogl - Smička, * Brodek u PV-Kralice 2:3 (1:0), branky:, Soldán, Zatloukal -, Dvořák, Přidálek.
1. Čechovice “B” 19 12 5 2 43:19 41
2. Protivanov
19 12 3 4 49:29 39
3. Přemyslovice “A”19 9 7 3 29:19 34
4. Kralice
19 10 1 8 41:40 31
5. Hvozd
19 8 3 8 39:33 27
6. Držovice
19 7 5 7 38:34 26
7. Olšany
19 7 5 7 32:28 26
8. Určice B
19 7 4 8 34:41 25
9. Vrahovice
19 7 2 10 32:47 23
10. Zdětín
19 6 4 9 32:28 22
11. Otaslavice
19 7 1 11 42:44 22
12. Brodek u PV 19 6 4 9 38:47 22
13. Dobromilice 19 5 3 11 31:51 18
14. Otinoves
19 5 3 11 22:42 18
Kanonýři: 16 - Bukovec Svatopluk (Kralice), branky:,
15 - Bílý Vojtěch (Hvozd), branky:, 13 - Rolný Jaroslav
(Držovice), branky:, Studený Jan (Vrahovice), branky:.

III. třída
19.kolo: Pavlovice-Kostelec B 2:1, Vícov-Bedihošť
1:1, 1.SK Prostějov A-Haná Prostějov B -Nehlášeno,
Vyšovice-Tištín 8:3 (6:1), Zdětín B-Horní Štěpánov 0:2,
Nezamyslice B-Kladky 4:2, Smržice-Němčice 2:2 (2:2),.
1. 1.SK Prostějov A 18 14 2 2 66:17 44
2. Smržice
19 13 2 4 64:22 41
3. Nezamyslice B 19 13 2 4 49:30 41
4. Haná Prostějov B 18 12 3 3 50:25 39
5. Vyšovice
19 11 4 4 47:27 37
6. Bedihošť
19 7 3 9 42:48 24
7. Vícov
19 6 5 8 24:36 23
8. Tištín
19 7 2 10 26:41 23
9. Němčice
19 6 3 10 43:47 21
10. Kostelec B
19 6 2 11 36:56 20
11. Horní Štěpánov 19 6 1 12 30:49 19
12. Pavlovice
19 6 0 13 34:70 18
13. Zdětín B
19 4 4 11 24:35 16
14. Kladky
19 3 3 13 24:56 12
Kanonýři: 22 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), 13 Musil Martin (Bedihošť), 12 - Maška Jan (Kladky),
IV. třída skupina A
11.kolo: Brodek u Konice-Malé Hradisko 3:-1,
Mostkovice B-Jesenec B 2:0, Ptení-Plumlov
Nehlášeno, -Drahany, Přemyslovice B-Čechy pod
Kosířem 1:1.
1. Ptení
9 6 1 2 20:6 19
2. Mostkovice B 10 5 3 2 19:12 18
3. Malé Hradisko 9 6 0 3 17:12 18
4. Brodek u Konice 10 5 1 4 25:20 16
5. Čechy p. K. 10 4 2 4 15:16 14
6. Přemyslovice B 10 3 4 3 16:22 13
7. Plumlov
8 3 3 2 16:11 12
8. Jesenec B
10 3 2 5 16:19 11
9. Drahany
9 0 0 9 7:29 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 6 Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), Sekanina Milan (Malé
Hradisko), Šmída Vlastimil (Ptení), 5 - Sekanina Jan
(Ptení), Tichý Petr (Jesenec B)
IV. třída skupina B
11.kolo: Tvorovice-Biskupice 3:2, Otaslavice B-Ivaň
3:0, Želeč-Pivín B 2:0, Doloplazy-Brodek u PV B 2:6,
Vrahovice-Hrubčice 7:4.
1. Vrahovice
11 10 0 1 55:22 30
2. Pivín B
11 9 1 1 48:13 28
3. Biskupice
11 5 0 6 30:22 15
4. Želeč
11 5 0 6 29:36 15
5. Hrubčice
11 4 1 6 26:32 13
6. Brodek u PV B 11 4 1 6 29:43 13
7. Ivaň
11 4 1 6 19:33 13
8. Otaslavice B 11 4 1 6 22:37 13
9. Tvorovice
11 4 0 7 31:33 12
10. Doloplazy
11 3 1 7 23:41 10
Kanonýři: 11 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 9 - Rieger
Roman (Otaslavice B), Šišma David (Pivín B), branky:,
8 - Závodský Michal (Vrahovice),
Okresní přebor dorostu
9.kolo: Vyšovice-Olšany 0:5, Mostkovice-Pivín 3:1,
Protivanov-Němčice 2:2, Vrahovice-Držovice 3:1.
1. Mostkovice
10 8 0 2 57:9 24
2. Protivanov
10 6 1 3 41:13 19
3. Vrahovice
9 6 0 3 34:14 18
4. Pivín
9 5 1 3 23:12 16
5. Držovice
10 5 0 5 25:21 15
6. Němčice
10 4 2 4 22:24 14
7. Olšany
10 3 0 7 17:30 9
8. Vyšovice
10 0 0 10 3:99 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), 13 - Jodl
Daniel (Vrahovice), 12 - Grmela Marek (Protivanov),
Preisler David (Držovice)
Okresní přebor žáků
17.kolo: Držovice-Určice 0:1, Pivín-Haná Prostějov
2:5, Nezamyslice-Dobromilice 2:5, Vyšovice-Protivanov 0:4, Přemyslovice-Kostelec 1:2, Smržice-Plumlov 3:0 (1:0), branky:, Klenovice-Lipová 3:3.
1. Protivanov 17 16 1 0 130:4 49
2. Dobromilice 17 15 2 0 94:17 47
3. Kostelec
17 12 2 3 86:30 38
4. Určice
17 11 1 5 50:27 34
5. Pivín
17 10 2 5 53:31 32
6. Haná Prostějov16 7 4 5 78:58 25
7. Smržice
17 8 0 9 31:32 24
8. Nezamyslice 17 6 3 8 48:67 21
9. Plumlov
17 6 3 8 33:53 21
10. Vyšovice
17 6 1 10 44:88 19
11. Klenovice
17 4 3 10 22:54 15
12. Lipová
17 2 4 11 19:80 10
13. Přemyslovice 16 1 2 13 15:89 5
14. Držovice
17 0 0 17 9:82 0
Kanonýři: 43 - Milar Ondrej (Protivanov), branky:,
26 - Tyrner Jan (Haná Prostějov), branky:, 25 Frehar Jan (Dobromilice), branky:.
Okresní přebor mladších žáků
9.kolo: Pivín-Olšany, Haná Prostějov-Brodek u PV
Nehlášeno, Kralice-Otaslavice –Nehráno,Otaslavice se
odhlásili ze soutěže, Otinoves-Němčice 2:1.
1. Němčice
8 5 0 3 41:32 15
2. Otinoves
8 5 0 3 32:26 15
3. Haná Prostějov 6 4 2 0 40:3 14
4. Kralice
7 4 1 2 34:10 13
5. Olšany
7 3 0 4 16:21 9
6. Brodek u PV 8 1 1 6 13:36 4
7. Otaslavice
6 1 0 5 5:53 3
8. Pivín
0 0 0 0 0:0 0
Kanonýři: 12 - Porupka Jakub (Němčice), 10 - Růžička
Tomáš (Otinoves), 9 - Přecechtěl Oldřich (Němčice)
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Efkáčko nemilosrdně vybrakovalo Orlovou! Bitva o Prostějov zná svého lídra
Hanáci sfoukli lídra divizní tabulky jako svíčku a
skvělým výkonem se osamostatnili na druhé příčce
Takhle hrají hvězdy stmelené v jednu fungující partu!
Fotbalisté 1.FK Prostějov v souboji dvou vedoucích
mužstev Moravskoslezské divize E nedali žádnou
šanci Orlové, když na jejím hřišti suverénně ovládli
sobotní duel 22. dějství soutěže. Osm kol před koncem sezóny tak upevnili své druhé místo v tabulce,
které by mělo znamenat vysněný postup do MSFL.
Prostějov/son
Kdo očekával vyrovnaný boj nejlepších týmů soutěže, musel být
překvapen jednoznačností zápasu.
Nabuzení hosté se od začátku pevně chopili taktovky, diktovali tempo a pronikali do vyložených šancí. Dlouho však žádnou nemohli
proměnit, než se pět minut před
přestávkou z velké dálky opřel do
míče Machálek, aby nádhernou
pumelenicí vyhnal pavouky z vinklu soupeřovy brány – 0:1.
Jasnou převahu Hanáci udržovali
i ve druhé půli. A tentokrát už po
čtvrt hodině přidali pojišťovací
trefu, když Pospíšilův centr hlavou ukázkově zatloukl do sítě
opět Machálek – 0:2. Trvalý tlak
následně přetavil v dovršení jednoznačného výsledku Klimek,
který v 72. minutě trefil k tyči střelou zpoza vápna – 0:3. A kdyby
efkáčko využilo víc svých příležitostí, mohla vedoucí Orlová utržit
ještě větší debakl.
„Odehráli jsme asi nejlepší utkání za celou sezónu. Byl to z naší

strany výborný kompaktní výkon,
jenž napodobil některé vydařené
duely ze zimní přípravy. Tenhle
fotbal měl bez debat úroveň třetí
ligy z hlediska řádu, disciplíny i
herní kvality. Celý mančaft jsem
maximálně pochválil za super
práci, kluci si tentokrát ocenění
opravdu zasloužili,“ rozplýval se
navýsost spokojený kouč 1.FK
František Jura.
Stejně jako v minulém střetnutí
zářil Machálek. „Tomášův návrat
do sestavy po zranění nám skutečně prospěl, oživil hru i zakončení.
Perfektní zápas však odehrál také
Martin Svozil, čímž nijak nesnižuji výkony ostatních. S uzdravenými Lukášem Zelenkou a Tomášem Hunalem jsme nastoupili
kompletní a znova opakuji, že perfektní práci odvedl celý kolektiv,“
zdůraznil Jura.
Díky tomu si protivník ani neškrtl. „Domácí se do 70. minuty
v podstatě k ničemu nedostali, až
poté tam byly nějaké dvě nebo
tři trochu nebezpečnější situace.
Nešlo ale o nic vážného, Bury

neměl mezi tyčemi skoro žádnou
práci. Dosáhli jsme tak naprosto
zaslouženě jasného vítězství,“ potvrdil prostějovský trenér s jednou
speciální pochvalou za obětavost.
„Kapitán Ivo Zbožínek už podruhé hrál se zlomeným malíčkem na
ruce, teprve po utkání šel na operaci. To názorně svědčí o jeho vůli a
charakteru,“ vypíchl stratég.
Mikulovice v souběžně konaném
mači jen remizovaly s Mohelnicí,
takže Jurova parta získala na druhé pozici dvoubodový náskok.
„Všechno teď máme ve svých
rukách. Půjde o to v dalších střetnutích zopakovat výkon z Orlové
či se mu aspoň co nejvíc přiblížit.
Platí to hned pro příští kolo doma

proti Krnovu,“ nadhodil kormidelník směrem k souboji, který je
na programu v sobotu 5. května od
16.30 hodin.
Nemyslí FK vzhledem k dosavadnímu průběhu jara na stíhání vedoucí příčky? „Nebýt těch
dvou remízových klopýtnutí
venku, mohli jsme na Orlovou
ztrácet už jen sedm bodů, což by
bylo zajímavé. Takhle je ztráta
jedenáctibodová a to znamená pořád hodně velká, vedoucí
mančaft by musel dost ztrácet. My tohle nemůžeme nijak
ovlivnit, proto se soustředíme na
sebe. Musíme dál vítězit a udržením druhého místa splnit cíl,“
uzavřel František Jura.

0:3

Slavia Orlová
1.FK Prostějov

(0:1)

Branky: 40. a 60. Machálek, 72. Klimek. Rozhodčí: Kondler –
Svoboda, Řezníček. ŽK: Svozil, Hirsch. Diváků: 380.

Sestava Orlové:
Szarowski
Derych, Pražák, Silveira, Kadlčák (84. Lička)
Kovář (70. Perič), Vyskočil (66. Jonek), Kušnír, Přecechtěl
Pešek, Václavek.
Trenér: Lubomír Vlk
Sestava Prostějova:

Bureš
Hloch, Hunal, Zbožínek, Dostál
Hirsch, Zelenka (83. Fládr), Svozil, Klimek (77. Poláček)
Pospíšil, Machálek (90. Hatle)
Trenér: František Jura.

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Při Určicích stáli všichni svatí, výhru nad
Holicí VYSTŘELIL VODÁK
Hodolany, Určice/jim – Štěstí a více zkušeností v útočné
fázi. Tyto dva momenty rozhodly dle mínění určického
kouče Evžena Kučery o vítězství jeho souboru. Po pětačtyřiceti minutách to klidně
mohlo být 6:2, konečný výsledek ovšem zní 1:2.
„Vůbec jsme si nezasloužili vyhrát, HFK bylo první poločas
jednoznačně lepší. Měli šest
gólovek, my jen dvě. Dali asi
ve 44. minutě gól ze skrumáže,
my jsme srovnali hned na začátku druhého poločasu,“ uznal
po zápase sílu soupeře Kučera.
Po vyrovnávací brance následovala pasáž otevřená na obě
strany, jako jediný se však trefil
Petr Vodák. A stejně jako proti
Velkým Losinám tak v závěrečných minutách vsítil vítěz-

nou branku. „Neměli vyloženě
převahu, ale pořád byli lepší.
Fotbal nemá logiku, nezasloužili jsme si ani remizovat,“ konstatoval zcela otevřeně hostující
lodivod.
Po stránce bojovnosti a nasazení neměl hráčům co vytknout,
přesto byli domácí mnohem
lepší. „Jejich záložní řada a
útočná fáze byla velmi dobrá.
Nastřelili dvě tyčky, několikrát
šli sami na brankáře. Tentokrát
byl na tom soupeř mnohem
lépe než my, ale vyzvedl bych
kluky za to, že zápas nevzdali a
bojovali až do poslední chvíle,“
smekl.
Na úvod zimní přípravy se
Určičtí střetli taktéž s 1.HFK
Olomouc „B“, při tehdejším
výsledku 4:1 ale opravdu šlo na
rozdíl od nedělního dopoledne

1.HFK Olomouc „B“
TJ Sokol Určice

1:2
(1:0)

Branky Určic: Vodák 2
Rozhodčí: Válek – Kouřil, Hampl.

Sestava Určic:
Nejezchleb
O. Petržela, Peka, Skopalík, Javořík
Bokůvka, Los (89. Mlčoch), Vaněk, Hochman (75. Ján)
Vodák, Kiška (80. Halouzka).
Trenér: Evžen Kučera.

o béčko. „Teď byli doplněni
asi čtyřmi kluky z áčka, takže
dosahovali úrovně divize. Mladý, běhavý, technické tým plus
doplněný kluky z áčka, takže i
vyzrálý po herní stránce,“ charakterizoval soupeře Kučera.
Fotbalisté Určic tak již počtrnácté v sezoně zvítězili, disponují patnácti plusovými body

v tabulce pravdy a o jejich druhém místě je stále jasněji. Na
vedoucí Hranice totiž ztrácejí
stále sedm bodů, naopak třetím
Želatovicím utekli již na deset.
Z posledních patnácti zápasů
pak vytěžili úctyhodných deset
výher a pět remíz. O rozšíření
sbírky se pokusí v neděli od půl
páté proti Troubkám.

V Kralicích se obratem po přestávce dočkaly výhry
Kralice na Hané/jim – Fotbalisté Kralic pokračují ve
zlepšování výkonů i výsledků.
Předchozí remízou s holickým béčkem přehradili sérii
porážek a proti Ústí se dočkali tří bodů. Na domácí výhru
přitom čekali již od 27. srpna
loňského roku.
Hlavní překážkou Kralic v
honbě za bodovým ziskem a
úprkem z dolní čtvrtiny tabulky
je stále koncovka. I proti Ústí
zahazovali podle slov kouče
Petra Gottwalda jednu šanci
za druhou a k vítězství je tak
dovedly až dva proměněné
pokutové kopy. „Zasloužené
vítězství, přestože se rodilo krkolomně. Víceméně jsme byli
po celý zápas lepší, trefovali
jsme tyčky, břevna, gólmana,
nebo to šlo vedle,“ popsal těžkosti vedoucí k dosaženému
výsledku.
Do vedení se tak po neúspěšně zahraném ofsajd systému
dostali hosté, na což Gottwald
reagoval hned dvojitým poločasovým střídáním. „Bohužel
měli jednu šanci a proměnili
ji. Takových chyb se musíme vyvarovat, ale občas se vyskytnou,“
nepřeceňoval obdrženou branku.

K obratu zavelel zužitkovanou
penaltou po zaváhání gólmana
Pavel Valtr, vítěznou branku
dal taktéž z bílého puntíku po
chybě obrany Zdeněk Halenka. „Nechtěl jsem aby jeden
hráč kopal dvě penalty. Ani ne
tak z pověrčivosti, ale v pátek
jsme na tréninku nacvičovali
penalty a mám na ně vytipované tři hráče. Jedničkou je Valtr,
ale když se kopou dvě penalty,
je to ošemetné. Nemusí si na
druhou věřit, může být nervózní. Z tohoto důvodu jsem
tam poslal Halenku,“ vzal si
možná poučení z počínání
Cristiana Ronalda v semifinále Ligy mistrů proti Bayernu
Mnichov.
Na první branku ze hry však
v Kralicích stále čeká. I proti
Určicím skórovali jeho hráči
jen z penalty. „Je to rarita.
Ale i penalta byla zásluhou
útočníků, kteří dohrávali souboje v šestnáctce,“ poukázal.
Na hráčích je podle něj vidět,
že psychika hraje velkou roli
a moc si nevěří v koncovce.
„Na trénincích pilujeme i
střely, kombinace a je vidět,
že kluci jsou v tomto směru
trošku zanedbaní. Moc to

nenacvičovali a když se dostanou do takové situace, řeší
to nerozvážně. Potřebovali
jsme tři body i pro ně, aby se
zvedli,“ doufá Gottwald, že si
hráči zvedli sebevědomí.
Do útoku totiž příliš možností nemá, zejména když
staví na pracovitých hráčích
schopných odběhat celý
zápas, ne pouze poločas. „Po
útočnících nechci jen, aby
dávali góly. Mají i obranné
úkoly. Můžu tam dát Zdenu
Petrželu, který je rozený střelec. Momentálně ale nemá
moc natrénováno. Druhou
půli nezklamal a doufám, že

s ním budu moci pracovat a
získá fyzičku,“ přeje si.
Nyní Kraličtí zajíždějí do Želatovic, které jsou stejně jako
předtím 1.HFK na třetím místě. Gottwald ale očekává naprosto odlišnou hru ze strany
domácích. „HFK disponuje
spoustou mladších ambiciózních kluků, rychlostních typů
a v Želatovicích jsou spíše
starší zkušenější hráči. Myslím si, že to bude otevřený
zápas a pokusíme se navázat
na obrannou fázi a postupně
se dostávat do útoku,“ doufá v
bodovou loupež. Duel začíná
v sobotu o půl páté.

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Ústí u Hranic

2:1
(0:1)

Branky Kralic: Valtr z penalty, Halenka z penalty
Rozhodčí: Kubec – Tomeček, Motal.

Sestava Kralic:
Winkler
Jano (46. Neoral), Halenka, Vybíhal (80. Růžička)
Lisický, Vitásek
Valtr, Bross (46. Z. Petržela), Deutsch
Lehký, Cibulka
Trenér: Petr Gottwald.

DERBY ROZHODL „SVIŠŤ“

1:0

Mostkovice/pp
–
Bitva
o Prostějov. I tak by se
(0:0)
dalo s nadsázkou nazvat
další utkání III. třídy OFS
Prostějov. Na mostkovickém
hřišti se střetli doposud veBranka: 68. Lakomý. Žluté karty: 31. Strouhal, 82. Ondráček
(oba Haná). Rozhodčí: Hrubý. Diváků: 200
doucí tým 1. SK Prostějov s
dalším aspirantem na postSestava 1. SK:
up, „béčkem“ Hané. Jejich
Zelinka
vzájemné podzimní střetnutí
Olejník, Lakomý, Chvojka, Gryglák
skončilo 2:0 ve prospěch
Ballek, Kocourek, Zelina, Karafiát (46. Petrásek)
Hané, tentokrát však byli
šťastnější borci z 1.SK.
Laník (60. Ošlejšek), Komárek (88. Kadlec)
S velice silným větrem v
Trenér: David Mezuliánek
zádech a na tvrdém, nerovném
Sestava TJ Haná:
povrchu se domácí vrhli s chutí
Hlávka
na soupeře, ale nedokázali si
Jančiar, Bartoš, Zachar, Ondráček
výrazněji poradit. Nikdo se
Hradečný, Frnka, Popelka (82. Ociepka)
nedostal pořádně ke střele,
Masný (70. Vybíhal), Strouhal
která by ohrozila oba brankáře.
Lošťák (70. Levinský)
Ve 40.min to byla Haná, která
Trenér: Pavel Ociepka
získala šanci zaskočit soupeře
z brejku. Masný převzal kolmou přihrávku do vápna a
přehodil vyběhnuvšího Ze- Strouhal a uklidil hlavou míč borců z Hané však pro údajný
linku. K míči se ještě dostal do opuštěné brány. K nevoli ofsajd branka nebyla uznána, a
tak se šlo do kabin za nerozhodnutého stavu.
Výrazná změna ve hře obou
týmů se ve druhém poločase
nekonala. 1.SK se začala
dařit hra po zemi, navíc
hnáni několika věrnými
fans, vytvořili si i několik
příležitostí. Při jedné z nich
Lošťák obraným zákrokem
vyhlavičkoval nad břevno. V
68. min se však míč zastavil
až v síti gólmana Hlávky, kdy
po několikerém vyměnění
míče po levé straně zakončil
z šestnácti metrů Lakomý a
poslal domácí do vedení –
1:0. Jak se nakonec ukázalo,
jednalo se rovnou o gól
vítězný. Hosté se snažili
oživit hru střídáním, bohužel
se nedařilo dostat 1.SK pod
větší tlak. Když ve dvou slibných situacích zastavil borce
z Hané praporek pomezního,
1.SK už zápas v poklidu
Jednou a dost. Více branek se SK za záda hostujícího brankáře
dohrálo a zvýšilo tak svůj
Hlávky již dostat nepodařilo.
Foto: Josef Popelka.
náskok na čele tabulky.

1. SK Prostějov
TJ Haná Prostějov

pohledem trenérů:
David MEZULIÁNEK - 1. SK Prostějov:
„Jsme rádi, že jsme to nakonec urvali. Musím si postěžovat na hřiště, které nebylo vůbec připravené.
Na takovém povrchu se fotbal hrát nedá. V prvním poločase jsme si i díky povětrnostním podmínkám
nevěděli rady, nešlo připravit míč na nahrávku, bylo to jen o náhodě. Ve druhém poločase se nám
dařilo držet míč na zemi, zlepšila se rozehrávka a roztahování hry do lajn. Z jedné krásné akce jsme
vstřelili i vítěznou branku. Kluci zaslouží za druhý poločas pochvalu.“
Pavel OCIEPKA - TJ Haná Prostějov „B“:
„V prvním poločase jsme plnili pokyny, které jsme si před zápasem řekli. Hráli jsme proti silnému
větru, který nám ubíral mnoho sil, přesto jsme takticky uhráli dobrý poločas. Zda to byl či nebyl
ofsajd bych nerad polemizoval, sám jsem to přesně neviděl, ale všichni říkali, že nebyl. Soupeř měl ve
druhém poločase více štěstí. Vítr se uklidnil, SK hrálo dobře kombinačně, z naší strany to bylo chvíli
jen čekání na gól, který bohužel přišel. Posledních 15. min jsme se nadechli a sahali po remíze, bohužel slibné akce nedotáhli do konce. Chválím hráče za bojovnost i přes prohru náš výkon měl smysl.“

Konice překonala hněvotínskou
hradbu a je čtvrtá

Konice/jim – Minimum šancí a jedinou branku přineslo
vystoupení konických hráčů
na přírodní trávě. K radosti domácích fanoušků lovil
jako jediný míč ze sítě hněvotínský gólman Běhalík a
Peter Kmecik tak vychytal
svou první jarní nulu.
„Bylo to těžké utkání o jedné dvou šancích a trpělivosti.
Bránili v osmi lidech, hrálo se
v silném větru. Že to není divácky atraktivní, na to se nikdo
neptá. Čekali, bránili,“ popsal
vizuální dojem ze hry domácí
trenér Roman Jedlička. Hosté
o nepříjemném stylu přesvědčili již třeba v Určicích a také v
Konici to bylo o jedné brance.
Té dosáhl po hodině hry Martin Schön, který si na šestnáctce počkal na míč a postupoval
sám na gólmana.
Žádný festival či přehlídka
útočných manévrů se nekonala před tím ani potom a nikdo včetně střídajících hráčů
j skóre nenavýšil. „Kdyby
již

to vítr nebral, šancí by bylo
víc. Byli jsme trpěliví a čekali jsme, že gól přijde. Taková
utkání jsou, krása jde někdy
stranou. Gól jsme dali, je to v
pohodě, jdeme dál,“ vypíchl to
nejdůležitější Jedlička.
Z posledních pěti duelů tak koničtí padli jedinkrát, s vedoucími Hranicemi. Díky bodovým
přírůstkům opět stoupají tabulkou a po ztrátách 1.HFK a Oskavy jsou již čtvrtí, s dvoubo-

dovým mankem na Želatovice.
Táhne je zejména druhá nejlepší ofenziva, na níž se budou
spoléhat i v neděli ve Velkých
Losinách. A že obrana Severomoravanů není neprostupná
dokazuje pětibrankový nášup
od Kozlovic. „Necháme se
překvapit. Odehrajeme si spoje a uvidíme, co z toho bude.
Nebudu říkat, že tam jedeme
vyhrát nebo remizovat, jedeme
hrát,“ přemítal Jedlička.

1:0

Sokol Konice
FC Hněvotín

(0:0)

Branka: 63. Schön
Rozhodčí: Motal – Kopecký, Vachutka.

Sestava Konice:
Kmecik
Růžička, Rus, Řehák, P. Křeček
Klobáska, Cetkovský, Václavský, Schön (90. Schön)
Směták (55. Novotný), Kryl (75. Petrů)
Trenér: Roman Jedlička.

www.vecernikpv.cz
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„GRIFFINŮM“
SE
ZAVŘELA
BRÁNA
FINÁLE
v malé kopané Prostějovska
Výsledky a tabulky soutěží
1. okresní liga mužů
Hřiště Kralice na Hané: SK
Griffins 98 Prostějov – MK
Brodek u Prostějova 10:0, Sokol Dubany – Brodek u PV 6:1,
Griffins PV – Ariston Prostějov
5:3, S. Dubany – Ariston PV 1:6.
Hřiště Husovo náměstí Prostějov: FK Vrbátky – SK
Tomek Dobrochov 1:4, Dobrochov – SK Chaloupka Prostějov 1:0, FC Ladzimil Čehovice – Vrbátky 2:5, Chaloupka
PV – Čehovice 7:1.

3. okresní liga mužů
Hřiště Vrbátky: TJ Ohrozim
– Sokol Dubany B 4:2, S. Dubany B – DD Sport Dubany
B 0:9, SK Kobra Kobeřice –
Ohrozim 3:1, DD Dubany B
– Kobeřice 6:0.
Hřiště Víceměřice: FC Semos
Juniors Hluchov – Mexiko
Víceměřice 1:2, RomAmatér
Hluchov – KRS Abrahám Prostějov 3:1, J. Hluchov – Abrahám PV 1:2, R. Hluchov – Víceměřice 3:4.

1. Dobrochov
2. Chaloupka PV
3. Griffins PV
4. Ariston PV
5. Brodek u PV
6. S. Dubany
7. Vrbátky
8. Čehovice

1. Kobeřice
2. DD Dubany B
3. Ohrozim
4. Víceměřice
5. Abrahám PV
6. RomAmatér
7. S. Dubany B
8. Hluchov

9
8
5
5
5
4
1
0

1
1
2
1
1
2
3
3

1
2
4
5
5
5
7
8

47:20
48:18
40:38
34:37
36:46
34:42
23:36
22:47

28
25
17
16
16
14
6
3

8
7
7
7
5
4
3
0

1 2
1 3
1 3
1 3
1 5
0 7
1 7
0 11

62:25
55:19
50:27
40:26
37:35
31:61
27:58
17:68

25
22
22
22
16
12
10
0

Vyškovský bazén přinesl plavcům
z Prostějova DVA TUCTY MEDAILÍ
Vyškov/pk - I když únava
z čtyřiadvacetihodinové štafety byla stále znát, vydalo se devatenáct prostějovských plavců na plavecký mítink „Cena
osvobození města Vyškova“.
Pro většinu z nich to byl testovací závod před druhým
kolem Českého poháru, který
se uskuteční tento týden v Ostravě.
A test dopadl uspokojivě.
Osmi našim plavcům se podařilo vybojovat celkem 24
medailí (10x 1.místo, 7x
2.místo a 7x 3.místo). „Po náročné čtyřiadvacetihodinové
štafetě z minulého týdne byli
plavci hodně unavení. Odrazilo se to i na celotýdenním

tréninku. Proto jsme tyto závody brali jen jako zkoušku
před důležitou Velkou cenou
Ostravy, která je součástí série závodů Českého poháru.
Díky výsledkům z Vyškova
můžeme lépe vyladit formu,“
uvedl s uspokojením trenér
Petr Adamec.
Na nejvyšší stupínek se z jeho
svěřenců a svěřenek postavili
Tereza Petrželová (100Z, 200Z
a 200PZ), Michal Tomeček
(100M a 100P), Michal Kašpar
(200P), Kateřina Praskačová
(100M) a Lenka Skoumalová (400VZ). Na medailových
pozicích ještě skončili Jakub
Cibulka, Ondřej Popelka a Michaela Petrželová.

Stopku jim vystavila „exligová“ Delta!
V minulém čísle jsme čtenáře informovali o pravděpodobném nekonání se futsalového pohárového
utkání mezi týmy SK Griffins 98 Prostějov a 1. FC
Deltou Real Šumperk. Prostějovský tým avizoval
velké problémy se sestavou a vše nasvědčovalo
ke kontumaci výsledku. Nakonec se o postupujícím do krajského finále rozhodovalo na palubovce
kostelecké haly! A byla to líbivá podívaná, bohužel
se smutným koncem pro domácí...
Prostějov/pp

Kdo zavítal v sobotu 26. dubna od 18.30 hodin do kostelecké haly, určitě neprohloupil. Delta Šumperk, v sestavě
s pěti ex-ligisty, vlétla do utkání jako uragán. V zápase hraném na 2x20min čistého času
bylo vidět opravdu mnoho
povedených akcí.
Na tabuli svítila 7. minuta, kdy
Delta potvrdila třetím gólem
svůj výborný vstup do utkání.
„Udělali jsme několik individuálních chyb, které soupeř svou
zkušeností potrestal“, prozradil nám vedoucí týmu Martin
Popelka. „Griffiny“ to ovšem

nepoložilo, naopak od té chvíle
to byli právě oni, kdo diktoval
tempo hry. Hned v 9. minutě se
prosadil Koudelka, tím vlil potřebnou krev do žil svých spoluhráčů. Neproměněných šancí
však bylo až příliš a když se
ani soupeř neprosadil, poločas
skončil 1:3 ve prospěch hostujícího týmu ze Šumperka.
Pár pokynů, osvěžení a hurá na
plac. V tomto duchu začal i poločas druhý. „Griffini“ dobývali
šumperskou svatyni a když už
překonali vynikajícího brankáře Netopila, v cestě několikrát
stála tyč či pozorná obrana hostí. A tak udeřilo na druhé straně! Stav se zdál být již pomalu

6:9
SK GRIFFINS 98 Prostějov
1. FC DELTA REAL Šumperk
Branky: Malík 3, Koudelka 2, Hatle – Šimák 5, Reichl 2, Václavský, Nedvěd. Žluté karty: Koudelka – Šimák.
Rozhodčí: Antoníček, Kašpar

Za Griffins Prostějov se představili tito hráči:
Zdeněk Kofroň
David Šatný, Dominik Šatný, Josef Popelka,
Martin Popelka, Jan Koudelka, Jan Dvořák,
Matěj Hatle, Jakub Suchý, Jan Malík.

A je dobojováno. Společné foto hráčů obou mužstev po odehraném utkání. Griffinům (v bílém) zůstala brána finále zavřena.
Foto: Kateřina Greplová
rozhodnutý, ale borci z Prostějova v krátkém časovém sledu
dokázali snížit na rozdíl jediné
branky. V tu chvíli hosté kazili
i zdánlivě jednoduché míče, ve
vzduchu viselo vyrovnání. Svými zákroky hostující gólman
držel těsné vedení Delty. Chvilková nekoncentrovanost domácích však měla katastrofální
následky. To vedlo až k navýšení skóre na 4:9, kdy svou 5.
branku zaznamenal velice akt
tivní
Šimák a zdálo se být rozh
hodnuto.
Prostějovští futsalisté
i nadále hráli prim. Ze svých
m
mnoha
šancí však využili pouz 2 a korigovali tak výsledek
ze
n konečných 6:9 ve prospěch
na
D
Delty
Šumperk. Krajské finál poháru tedy obstarají týmy
le
z šumperského regionu. Pro
ze
„
„Griffiny“
tak futsalová sezóna
k
končí!
Jejich souboje i přesto
p
pokračují
i v okresní 1. lize
m kopané, kde si v posledmalé
n hraném dvojkole s chutí
ním
z
zastříleli
(více na jiném místě
t strany – pozn.red.)
této

Martin POPELKA - SK Griffins 98 Prostějov:
„Chtěli jsme toto utkání určitě vyhrát, bohužel jsme ztroskotali na výborném brankáři a udělali několik individuálních chyb,
které nás stáli vítězství. Kluky musím pochválit, že hráli až do
poslední vteřiny a místy soupeře zatlačili do vlastního brankoviště. Chtělo to víc štěstíčka a častější střelbu, i tak si myslím,
že jsme hostujícímu gólmanovi pěkně proprášili rukavice. Tato
prohra nás mrzí, předvedli jsme však futsal se spoustou šancí,
bohužel ve většině případů neproměněných. Soupeř prokázal
svou vyzrálost a odvezl si cenné vítězství. My však neskládáme
zbraně a věříme v úspěch na nějakém z letních turnajů. Soupeři
gratuluji k postupu a všem zúčastněným za morální podporu.“
Libor MORAVEC - Delta Šumperk:
„Jeli jsme do Kostelce s cílem uspět a tento plán nám také
vyšel. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, který nás
už v minulosti prověřil a dnes to také potvrdil. Při nás stálo
v mnoha případech štěstí, soupeř byl nebezpečnější než my.
Zda je to vinou dlouhé sezóny nebo je nutné hledat příčinu
jinde, to je otázka pro další vývoj v našem klubu. Vyzdvihnout musím brankáře Netopila a střelce Šimáka, ti snesli
ligová měřítka a díky nim jsme z Hané neodjeli s prázdnou.
Soupeř mne velice překvapil svým pojetím hry a přeji mu
mnoho sportovních úspěchů.“

Prostějovští nohejbalisté TJ Sokol I s rozpačitými výsledky:
Muži na domácí půdě jen remizovali, dorostenci nadělili Přerovu „kanára“
Prostějov/pk – O uplynulém víkendu odehrály výběry oddílu nohejbalu Sokola
I Prostějov svá další mistrovská utkání. Muži nastoupili v sobotu na domácí
půdě proti jednomu z nejslabších celků druholigové
tabulky - Sokolu Bedřichov.
A přestože utkání, které nemělo být vážnějším problémem, změnilo se ve velké
drama a ztrátu důležitého
bodu do tabulky. Dorostenci sehráli svůj ligový
zápas o den později taktéž
s týmem ze spodku tabulky
Spartakem Climax Přerov,
avšak na jeho půdě. A také
s mnohem lepším výsledkem...
Trenér prostějovského celku TJ Sokol I měl k dispozici téměř celý základní kádr
s výjimkou nahrávače Valenty. V první dvojici po jasném
průběhu zvítězila nově složená dvojice Drobil – Pacejka
a domácí se poprvé ujali vedení – 1:0. Bohužel ve druhé
dvojce si zkušení hráči Klaudy
a Husařík neporadili s hráči
daleko výkonnostně slabšími
a bylo překvapivě srovnáno na

1:1. Ve trojicích to z hlediska prostějovského týmu bylo
opět jak se říká nahoru a dolů,
nejprve trio Drobil – Wiesner Husařík propadlo, když ztratilo poměrně dobře se vyvíjející
zápas (1:2), ale naštěstí vzápětí
trojka Prostějova Kolář-Klaudy-Pacejka své utkání vyhrála
a opět srovala stav zápasu na
2:2. Když vyhrála třetí dvojka Prostějova, zdálo se, že to
může být pro plný bodový zisk
Sokola I důležité, ale opak byl
pravdou. Soupeř srovnal opět
stav na 3:3, když hostující
Poul ve výborném a bojovném
utkání porazil v singlu ve třech
setech domácího specialistu
Klaudyho.
V obrácených utkáních trojic
to bylo opět vyrovnané, když
nejdříve
Wiesner-Drobil-Husařík-Procházka dostala
Prostějov do vedení 4:3, které
ovšem druhá trojka Prostějova
nepotvrdila a soupeř vyrovnal
stav zápasu na 4:4. Po prvním
utkání dvojic byl ke dvoubodovému zisku blíže hostující
Bedřichov, neboť naše dvojice
Drobil-Pacejka se střídajícím
Kolářem prohrála ve dvou setech, ale naštěstí zisk alespoň

jednoho bodu zachránila dvojka Prostějova Husařík-Klaudy.
Celkový výsledek zápasu tak
zněl 5:5 a každý si připíše do
druholigové tabulky po jednom bodu, který je pro domácí
celek určitě ztrátou.
„V utkání velmi průměrné
úrovně jsme se od první dvojice neuvěřitelně trápili, kupili
jsme chybu na chybu, hráči,
kteří již toho mají za sebou
poměrně hodně najednou měli
problémy s postavením na
kurtu při obraně, kazili jsme
dost podání, chybovali jsme
při náhře, které byly zbytečně
vysoké, hráči neplnili taktické pokyny při hře, především

ve dvojicích,“ neskrýval zklamání lodivod Procházka. Nejlepším hráčem prostějovského týmu byl důrazný Pacejka,
poměrně slušný výkon odvedl
nováček v týmu Kolář a zkušený Procházka. „Ostatní
hráči zůstali pod svými možnostmi, takto nejde k zápasům
přistupovat,“ dodal právě hraící kouč.
Dorostenci na půdě Přerova
nezaváhali a to i přesto, že
v tomto zápase dal trenér Prostějova volno oporám týmu
Pacejkovi a Zrubeckému. Samotný duel mu ale potvrdil, že
se zase tak moc nestalo, Sokol
I Prostějov byl od začátku lep-

ším týmem a o zisku bodů nebylo pochyb.
První dvojku vyhrála hladce
dvojice Prostějova ve složení
Roba- Ftačnik 2:0 a ani druhá
dvojice Prostějova ve složení
Pírek-Anděl nezaváhala a bezpečně vyhrála rovněž 2:0. Ve
trojicích, především v té první
domácí vystrčili drápky a vyhráli svůj první set v zápase,
bohužel další dva sety již byly
jasnou záležitostí Prostějova,
který zvýšil v sestavě Pírek-Černý-Anděl své vedení na
3:0. Druhá trojka Prostějova
v sestavě Ftačnik-Matkulčík-Roba-Karafiát vyhrála hladce
2:0 a stav zápasu byl z pohledu

Dvoudenní mezinárodní turnaj amatérských mužstev patří mezi výjimečné akce v rámci ČR
výbornou úroveň. Podle mě je
v Česku dost výjimečné, aby si
amatérské kolektivy mohly zahrát dvoudenní akci a navíc se
zahraniční účastí. Proto mám
ze své podpory v tomto konkrétním případě velkou radost
i uspokojení,“ řekl Jiří Pospíšil.
Je pravda, že precizní připravenost by ARIS Cupu mohly
závidět mnohé profesionální
podniky. Pořadatelská péče
se vyplatila a celý program se
tak obešel bez větších problémů. „Potěšilo mě, že kamarádi z Bratislavy dodrželi slovo
a opět dorazili. Z větší dálky
jsme tady měli ještě Červený
hrádek od Znojma, celkově
převažují samé příjemné pocity. Myslím, že se třetí ročník
opravdu povedl a už se všichni
těšíme na čtvrtý koncem příští
sezóny,“ zhodnotil Roman Vy-

výkony a nepřipustili ani na
okamžik možnost překvapení. Z tohoto pohledu nebudu
ani žádného borce Prostějova
vyzvedávat,“ uvedl po zápase
kouč prostějovských dorostenců Richard Beneš.
Další již opravdu veledůležitý zápas sehrají jeho svěřenci v neděli 6.května 2012 od
12.00 hodin na domácí půdě
u sokolovny na Skálově náměstí proti jednomu za favoritů celého letošního ligového
ročníku - Haponu Horažďovice. „Kluci budou potřebovat
podporu každého příchozího
fanouška,“ zve diváky na tribunu R. Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

TŘETÍ ROČNÍK HOKEJOVÉHO ARIS CUPU OVLÁDL VYŠKOV
Prostějov/son - Úplnou tečku
za ledovou sezónou na prostějovském zimním stadionu udělal již třetím rokem
v řadě velký turnaj hokejových amatérů ARIS Cup
2012. Mezinárodní klání pořádané Sportovním klubem
rozhodčích ledního hokeje
Prostějov znovu trvalo dva
dny a jeho vítězem se stal výběr Eso Team Vyškov.
Stejně jako ve dvou předchozích letech zaštítil boje hobby
družstev ze dvou států náměstek primátora statutárního
města Prostějov Jiří Pospíšil.
„Moc rád pomáhám hokeji ve
všech jeho podobách. S hlavním organizátorem Aris Cupu
Romanem Vysloužilem se známe hrozně dlouho, dřív jsme
spolu hrávali a kamarádíme se,
pod jeho taktovkou má turnaj

domácího celku 0:4 pro hosty.
Třetí dvojice ve vyrovnaném
utkání dopadla lépe pro Prostějov v sestavě Matkulčík-Karafiát-Jorda, když dvojka
Prostějova dokázala odvrátit
4 mečboly a stav byl 0:5 pro
Sokol I. Singl byl pro domácí
snaživý celek posledním utkáním v tomto zápase, neboť
hostující kapitán týmu Pírek
ve třech setech udolal domácího Šilhavého a domácímu
týmu zazpíval na rozloučení
„kanár“.
„V zápase kde byl vítr téměř za
hranicí regulérnosti důležitým
faktorem celého mače podali
moji svěřenci své standardní

sloužil přezdívaný Aris s poděkováním všem partnerům
a sponzorům. „Největší díky
samozřejmě patří Jirkovi Pospíšilovi coby patronovi turnaje,“ zdůraznil Vysloužil.
Osm zúčastněných mužstev
se nejprve střetlo ve dvou
čtyřčlenných skupinách každé
s každým (sobota 21. dubna),
poté následovaly duely o konečné umístění (neděle 22.
dubna). Při značné vyrovnanosti se do finále probojovali
Eso Team Vyškov a obhájce
titulu Pruhované komando
Prostějov, přičemž rozhodující vítězství 5:1 i zisk krásného
poháru slavil „hostující“ kolektiv. „Rád bych poděkoval
také všem mančaftům, které
zde letos nastoupily. Hrály
dobrý hokej, bylo na co se dívat,“ doplnil Vysloužil.

Turnajová ocenění
Nejlepší útočník: Jan Sedláček (HC Blues Prostějov).
Nejlepší obránce: Jaroslav Pátek (Pruhované komando Prostějov).
Nejlepší brankář: Petr Změlík (HC Třebčín).
Nejstarší hráč: Marián Nazad (Staří psi Prostějov).
Cena Fair play: Staří psi Prostějov za jejich maximální nasazení coby jasně nejstaršího týmu.

Dosavadní vítězové ARIS Cupu
První ročník (2010): Pivní pěchota Brodek.
Druhý ročník (2011): Pruhované komando Prostějov.
Třetí ročník (2012): Eso Team Vyškov.
Poděkování partnerům a sponzorům turnaje
Náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil,
Michal Ivachov – firma Eso (sportovní ceny), Klenoty Buráň,
Prodejna hokejové výzbroje na zimním stadionu Prostějov –
www.hokejpv.cz. Bezpečnostní agentura SIDA, www.pyzamka.
cz, Restaurace Koliba U tří králů, Bufet u Toma, Domovní správa Prostějov a vedoucí zimního stadionu Prostějov Ivo Horák.

Výsledky ARIS Cupu 2012
Základní skupina „A“
HC Blues Prostějov – HC Medvědi Prostějov 9:2, HC Červený
hrádek Znojmo – Pruhované
komando Prostějov 0:6, Pruhované komando PV – Blues PV
4:3, Medvědi PV – Červený
hrádek 8:4, Blues PV – Červený hrádek 8:1, Medvědi PV
– Pruhované komando PV 6:4.
1. Blues PV
2. P. komando PV
3. Medvědi PV
4. Č. hrádek

2
2
2
0

0
0
0
0

1 20:7 4
1 14:9 4
1 16:17 4
3 5:22 0

Základní skupina „B“
Staří psi Prostějov – HC Třebčín 2:4, HC Zberba Bratislava –
Eso Team Vyškov 3:4, Vyškov
– Staří psi PV 2:1, Třebčín –
Bratislava 5:0, Bratislava – Staří psi PV 4:6, Vyškov – Třebčín
4:8.
1. Třebčín
2. Vyškov
3. Staří psi PV
4. Bratislava

3
2
1
0

0
0
0
0

0 17:6 6
1 10:12 4
2 9:10 2
3 7:15 0

O 7. místo
Červený hrádek – Bratislava
2:1 po nájezdech.
O 5. místo
Medvědi PV – Staří psi PV 1:8.
Semifinále
Blues PV – Vyškov 1:5, Třebčín
– Pruhované komendo PV 0:5.
O 3. místo
Třebčín – Blues PV 4:3 po nájezdech.
Finále
Vyškov – Pruhované komando PV 5:1.
Konečné pořadí
1. Eso Team Vyškov, 2. Pruhované komando Prostějov, 3.
HC Třebčín, 4. HC Blues Prostějov, 5. Staří psi Prostějov, 6.
HC Medvědi Prostějov, 7. HC
Červený hrádek Znojmo, 8.
HC Zberba Bratislava.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova si po hladkém postupu užívali zápasového volna

Série VÝCHOD versus SEVER už ale nebude žádnou exhibicí

k
o
k
s
roz

Najdou svěřenci kouče Cholevy recept na děčínskou tvrz?

koše Mattoni NBL v číslech
ČTVRTFINÁLE
Č
Á
PLAY OFF
O
3. ZÁPAS: BK JIP Pardubice – BC Kolín 63:77 (18:17, 35:30,
49:54). Stav série: 1:2. Nejvíce bodů: Arnold 13, Bohačík 11,
Hampton 9 - Machač 25, Barnes 13, Ames 12, Ličartovský 10.
Rozhodčí: V. Lukeš, Galajda, Matějek. Trestné hody: 16/12 12/6. Fauly: 16:22. Trojky: 5:7. Diváků: 610.
4. ZÁPAS: BC Kolín – BK JIP Pardubice 69:81 (15:24, 34:38,
49:57). Stav série: 2:2. Nejvíce bodů: Machač 22, Barnes
a Zuzák po 13, Ličartovský 11 - Hampton 27, Arnold 14, Peterka
13, Bohačík 11. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Hruša. Trestné hody:
12/9 - 18/13. Fauly: 20:19. Trojky: 8:6.
5. ZÁPAS: BK JIP Pardubice - Kolín 78:79 (20:19, 32:43,
54:56). Konečný stav série 2:3. Nejvíce bodů: Bohačík 21,
Hampton 18, Arnold 16, O. Peterka 11 - Ames 17, Ličartovský
16, Barnes 14, Field 12, Machač 10. Rozhodčí: Hruša, Gabara,
Vrážel. Trestné hody: 34/22 - 26/15. Fauly: 24:26. Trojky: 6:4.

Basketbalový fanoušek, očekávající od semifinálové série mezi Prostějovem a Děčínem pohledné
akce a velké bodové přestřelky, bude zklamaný.
Kdo ovšem větří zaťaté pěsti, nesmlouvané souboje a nervy na pochodu, může se těšit na pořádnou
porci všech popsaných ingrediencí. Válka severočeských „Válečníků“ proti moravskému kmenu
Orlů bude opravdovou válkou, v níž není prostor na
soucit. Vítěz si zahraje o český trůn a poražený se
bude utěšovat bronzovou medailí, což je pro oba
nepříjemná vidina. „Chceme do finále,“ burcuje
svůj tým před úterním startem očekávaného souboje trenér Zbyněk Choleva.

SKUPINA O UDRŽENÍ
6. kolo: Loko Interconex Plzeň – BK Opava 47:64 (25:14 35:36
46:48). Nejvíce bodů: Kubizňák a Pecka po 11, Vrubl 9 - Blažek
11, Klečka 10, Strnisko 8. Rozhodčí: Lukeš, Karásek, Kec. Trestné hody: 13/8 - 24/13. Fauly: 24:23. Trojky: 3:3.

Tým

Z

V

P

Skóre

B

SLUNETA Ústí nad Labem
BK B & W Opava
Inter Bratislava
BK Loko Interconex Plzeň

46
46
46
46

19
13
13
11

27
33
33
35

3595:3752
3252:3738
3212:3671
3139:3685

65
59
59
57

Za bezednými koši

Ke splnění finálového snu
vede hodně náročná túra. Výšlap na alpské vrcholy je ve
srovnání s blížícími se zápasy
procházkou rozkvetlou a mírně zvlněnou loukou doprovázenou klimbáním kravských
zvonců. To potvrzují výsledky
vzájemných zápasů Prostějova
a Děčína v probíhající sezoně.
Pokaždé se radovali domácí,
a to včetně pohárového duelu.
„Může to tak zůstat. V tom
případě bychom měli výhodu
posledního zápasu na domácí
palubovce,“ uvědomuje si kouč
Orlů. „Ale sérii budou ovlivňovat další okolnosti. Třeba dlouhé cestování přes celou republiku. Nebude snadné vystoupit
z autobusu a jít do zápasu. Pro
oba soupeře to bude stejné, ale
vždy bude záležet na tom, za
jakého stavu se bude hrát. Proto je důležité, abychom první
střetnutí zvládli,“ tvrdí prostějovský kormidelník.
Tradiční sokové se nemají čím
zaskočit. Orli si musí pohlídat

Tuhá obrana. Na defenzívě bude záviset úspěch Orlů v semifinálové partii proti Děčínu. A jak vypovídá tento snímek, kapitán
Prášil to umí mistrně.
Foto: Zdeněk Pěnička

termíny semifinálové série Mattoni NBL
BK PROSTĚJOV – DK DĚČÍN
1. utkání:
úterý 1. května
18.00 hodin
2. utkání:
pátek 4. května
18.00 hodin
3. utkání:
úterý 8. května
13 hodin
případné 4. utkání:
pátek 11. května
18 hodin
případné 5. utkání úterý 15. května
18 hodin
tučně vytištěné zápasy se hrají v Prostějově
tahouna Pavla Houšku, nebezpečného Admira Aliče nebo
dodavatele energie Tomáše Pomikálka. A nesmí zapomenout
na Levella Sanderse. Veterána,

vzájemné zápasy

konečná tabulka

1.
2.
3.
4.

Prostějov/lv

Bude plno? Prostějovští basketbalisté spoléhají v závěrečnách bojích
také na své věrné fanoušky. A moc by si přáli, aby vrchol sezóny po čase
opět vyprodal Městskou halu!
Foto: www.bkprostejov.cz

Mattoni NBL
4.11.2011 BK Prostějov - BK Děčín
94:77 (20:19 43:36 71:53)
28.1.2012 BK Děčín - BK Prostějov 75:59 (11:15 28:34 52:40)
7.3.2012 BK Prostějov - BK Děčín
61:52 (9:11 34:24 48:38)
4.4.2012 BK Děčín - BK Prostějov
77:71 (15:23 39:39 56:52)
Pohár České pošty mužů 2010/11
19.3.2011 BK Prostějov - BK Děčín 69:82 (24:25 39:40 57:62)

který je dlouho neviditelný
a pak sám často rozhoduje zápasy.
„To už se nám letos několikrát stalo. Už je načase tento
příběh změnit,“ přeje si Choleva při vzpomínce na některé zápasy v Děčíně. Jeho tým
dlouho vedl, pokaždé nadějně
rozehrané střetnutí ztratil. „Už
bychom chtěli na půdě soupeře
vyhrát. Alespoň jednou a nejlépe hned v zápase číslo dvě..,“
prozradil svůj nejbližší basketbalový sen trenér Orlů.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

PLAY OFF - SEMIFINÁLE
1. ZÁPASY: BK Prostějov - BK Děčín (úterý 1.5., 18:00), ČEZ
Basketball Nymburk - BC Kolín ( středa 2. května, 17.00 hodin)
2. ZÁPASY: BK Děčín - BK Prostějov (pátek 4.5., 18:00), BC
Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (sobota 5. května, 17.45 hodin)
3. ZÁPASY: BK Prostějov - BK Děčín (úterý 8.5., 13:00), ČEZ
Basketball Nymburk - BC Kolín (středa 9.5., 18:00)
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY: BK Děčín - BK Prostějov (pátek 11.5.,
18:00), BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (sobota 12.5., 17:45)
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY: BK Prostějov - BK Děčín (úterý 15.5.,
18:00), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín (sobota 16.5., 20:00)

BARÁŽ O MATTONI NBL
Účastníci: BK Loko Interconex Plzeň, BK Breda&Weinstein
Opava (sestupující z extraligy), BK Lions Jindřichův Hradec,
Proton Zlín (postupující z 1.ligy). Dvoukolovým systémem doma-venku proběhne skupina od 5. do 19. května.

Starší minižačky budou hrát

o mistrovské medaile
Prostějov/lv - Do finálového turnaje o titul mistryň
České republiky se z předkola probojovaly starší minižačky TJ OP Prostějov.
Ve své skupině postupně
porazily DDM Česká Lípa 52:32, Zemanky Praha 54:40 a HB
Basket Praha 49:22. Především v utkání proti Zemankám
podaly prostějovské naděje špičkový výkon. Porazily mistra
z roku 2001 a vicemistra z loňské sezony, když po vyrovnaném
poločase svého protivníka jasně přehrály. Díky tomuto skalpu
můžou snít sen o mistrovské medaili.
„Je to velký úspěch. Zemanky patřily mezi žhavé kandidáty na titul.
Vítězství nad tak silným družstvem je pro děvčata velkým povzbuzením,“ řekl Večerníku předseda TJ OP Prostějov Ivan Pospíšil,
podle něhož má na úspěchu svoji zásluhu také Magistrát města Prostějova, který mládežnický basketbal pravidelně podporuje.
Hráčky Prostějova budou mít ve finálovém turnaji výhodu domácího prostředí. Finále mistrovství republiky se hraje od 11. do 13.
května právě na Hané a TJ OP Prostějov postupně nastoupí proti
Studánce Pardubice, DDM Česká Lípa, Sokolu Hradec Králové,
PAKu Plzeň, týmu Frisco Sika Brno.
Více se zájemci o dívčí basketbal dozví na stránkách www.tjopprostejov.cz. Stále se přibírají nová děvčata.

PŘIJĎTE
P
ŘIJJĎTE NA O
ORLY,
RLY,
jjeďte
eďtee ddo
oŘ
Řecka!
ecka!
Prostějov/lv – Již podruhé přichází s lákavou nabídkou pro
fanoušky vedení BK Prostějov, které chce vyvinout vše pro
maximální divácký zájem na zápasech Orlů ve vyřazovací
části Mattoni NBL. Až do konce play off bude při domácích
programech probíhat losování o atraktivní cenu. Pro příznivce je připravený zájezd do Řecka od cestovní kanceláře
Hellas Tour. „Losování bude probíhat při každém utkání
v Prostějově až do konce soutěže,“ potvrdil generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

www.vecernikppv.cczz
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UŽ DNES!

Startujeme přesně ve 20.00 hodin

Orli vyfasovali před play off zbraně těžkého kalibru
Prostějov/lv - Ani v jednom zápase čtvrtfinálové série proti
Ostravě se nedostali basketbalisté prostějovských Orlů do
úzkých. Svého soupeře jednoduše spláchli. Dvakrát vyhráli
rozdílem třídy o třicet bodů a postup si pohlídali i v závěrečném utkání, kdy Nová huť poprvé zaznamenala více než
sedmdesát bodů. Korekci skóre tým Zbyňka Cholevy navíc
povolil až za rozhodnutého stavu. Díky tomu si mužstvo opět
vybojovalo účast v semifinále a má jistou medaili. Jednoznačný průběh ovlivnilo pět hlavních faktorů. Večerník se
po nich podíval trochu podrobněji...
Například na obranné dosNEPROSTUPNÁ
koky Prostějov vyhrál 91:68
OBRANA
a také tato statistika se promítI když se to la do jednotlivých výsledků.
některým rozeným „Defenziva je základ a hráči
střelcům neposlouchá nejlépe, to zatím respektují,“ ocenil
základem vítězství v dnešním přístup týmu kouč Choleva.
atletickém basketbale je deENERGIE
fenziva. Rychlý i postupný
ZE STŘÍDAČKY
útok začíná často obranVe všech třech
ným doskokem, zablokovapřípadech se na
nou střelou nebo získaným
palubovku dostala
míčem ve chvíli, kdy se
soupeř dostane do problémů. kompletní sestava. A nešlo
V těchto činnostech Orli přitom o žádné paběrkování.
získávali půdu pod nohama Až na jedinou výjimku si Orli
a pohodu na útočné polovině. užívali více než desetiminu-

tové vytížení. Na samotnou
hru to současně nemělo větší
vliv. I když zápasy dohrávala
výrazně obměněná sestava,
vybudovaný náskok pokaždé
minimálně udržela. Dokonce
se stalo, že hrála výhradně
česká sestava bez zahraničních
posil. „Dobře se na to koukalo.
Je to příslib do budoucna,“
poznamenal trenér Choleva,
kterého současně těšilo, že
díky střídání mohl šetřit síly
hlavních tahounů.

STŘELECKÁ
POHODA
Pět
dvouciferných
střelců v každém
zápase výrazně ovlivnilo
konečné výsledky. A do
střeleckého zápisu se vždy
zapsali všichni členové Orlí
letky. Každý bodík znamenal pro jednotlivce zvýšení
sebevědomí, které může rozhodovat také v dalších kolech

play off. Obránci Ostravy se je pouze konečné skóre.
proto nemohli soustředit na Přesně tak to má být,“ řekl
dva nebo tři vyhlášené snajpery prostějovský kouč.
a z toho pramenily otevřené
SOUPEŘ Z PŘEDKOLA
střely. „Vždy je dobré, když se
Zápasy naplno ukázaly,
o body stará více hráčů. S tím
jjak je výhodná druhá
si protivník nemůže poradit,“
ppříčka před začátkem
prohlásil trenér Orlů.
play off zajišťující soupeře ze
JEDEN ZA VŠECHNY, spodní skupiny A2. Ostrava
VŠICHNI ZA JEDNOHO sice šla do vyřazovací části
Ke zjištění, jaká nálada Mattoni NBL povzbuzená sérii
vládne v kabině, se patnácti výher v řadě, vesměs
stačilo podívat na střídačku. Po ale šlo o úspěchy nad slabšími
každém koši odpočívající hráči celky. Také trenér Dušan Medneváhali vyskočit z lavičky, vecký uznal, že jeho tým si
zvednou ruce nebo zamávat nedokázal zvyknout na větší
ručníkem. Týmový duch ov- agresivitu, kterou disponují
ládl celý klub. Společně táhne silná mužstva. A když to
za úspěchem a to se ukazuje hráči pochopili, bylo pokaždé
i na hřišti. Nesobecké pojetí o výsledku zápasu rozhodnuto.
udolalo Novou huť. Nikdo „V základní části nám skupina
nebyl lenivý hledat lépe post- A1 unikla o dvě výhry a na to
aveného spoluhráče a z toho jsme doplatili. Nehráli jsme
pramenila celá řada pohled- těžké zápasy, ve kterých by si
ných akcí. „Nikomu nejde hráči zvykli na jiný basketbao osobní statistky. Důležité lový level,“ přiznal Medvecký.

„Hrajeme za Prostějov, to nás žene dopředu,“ tvrdí Petr Fridrich
Před klíčovými duely sezóny si Večerník povídal s generálním manažerem BK
Prostějov - Až v klíčových zápasech, ve kterých jde doslova
o všechno, ve
vedení sportovních klubů zjistí, jaký tým se jim na
začátku sezo
sezony podařilo postavit. V základní části totiž umí
být za hvězd
hvězdu téměř každý... V play off ale musí být herní
kvalita podpo
podpořena bojovností. Hráčům ubývají síly a do popředí se dost
dostává týmový duch a hlavně srdíčko. Bez něj to
v zápasech o medaile nejde. Basketbalisté Prostějova zatím
ukazují, že nejd
nejdůležitější lidský orgán mají na pravém místě.
A zarputile míří zza svým finálovým snem. „Tým šlape. Má v sobě sebevědo
sebevědomí i pokoru. S tímto přístupem můžeme dojít
daleko,“ těš
těší přístup celé kabiny generálního manažera BK
Prostěj
Prostějov Petra Fridricha (na archívním snímku), který
běh
během pauzy mezi čtvrtfinálovou a semifinálovou
sé
sérií poskytnul Večerníku exkluzivní interview.
Ladislav
L
a
Valný
Ostravu
jste ve
čtvrtfinále
doslova
čtv
spl
spláchli.
Čekal jste
takový
tak průběh série?

„Musím přiznat, že ne. Spíše jsem očekával větší odpor
Nové huti. Ve všech zápasech
ale bylo o vítězi rozhodnuto
po deseti minutách. Až mi soupeře bylo líto. Jedním dechem
je třeba dodat, že náš tým si

postup jednoznačně zasloužil.
Hrál s velkou energií, dodržoval stanovenou taktiku a prezentoval se kolektivním výkonem. Tak se hraje play off!“
K vysokým výhrám se navíc Orli
propracovali hezkou hrou.
Jak se vám líbily výkony hráčů při pohledu z tribuny?
„Myslím si, že diváci viděli
opravdu hezký basket. Naši
kvalitu přes zklamání z vyřazení ocenili také fanoušci Ostravy. Byla radost se na to dívat.
Doufám, že se v semifinále
ještě zlepšíme.“
V něm vás čeká
Děčín. To bude
těžký soupeř, odhadnete šance Prostějova na postup?
„Je to půl na půl. Jako každý
duel s Děčínem. Rozhodo-

vat budou opravdu detaily.
Doufám, že nás za úspěchem
poženou také diváci. Domácí
prostředí bude důležité. Hrajeme za Prostějov a to nás žene
dopředu. Byli bychom rádi,
kdyby to ocenili naši příznivci
a přišli nás podpořit v co největším počtu...“
Domácí duely se
ale hrají během
státních svátků, ten čtvrtý
navíc už od třinácti hodin.
Nejsou to trochu nešťastné
termíny?
„Ty jsme si bohužel nemohli
vybírat...(pokrčí rameny) Vycházejí z dohody ALK a České televize, která oba zápasy
vysílá. Snad se to na návštěvě
neprojeví. Je to přece jen semifinále a diváky čeká určitě
velký zážitek.“

Šipky, házená
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Prostějov rozdupal Telnici, skóroval i gólman
Telnice, Prostějov/jim – Pochvalu za splněnou povinnost a bezproblémovou
výhru nad poslední Telnicí
si mohli včera večer vyslechnout házenkáři Sokola II
Prostějov. Již po prvních třiceti minutách a jednadvaceti
nastřílených brankách nebylo co řešit, i přes zvolnění
po pauze se drama nekonalo
a Hanáci dva body s přehledem udrželi.
„Zvládli jsme to, třetí místo
jsme udrželi. Přestože jsme jeli
bez několika důležitých hráčů,
tak jsme první poločas zahrá-

li velmi dobře. Ve druhé půli
jsme ztratili koncentraci a nedávali góly. Byli na čtyřicítku,
ale kluci už utkání dohrávali,“
neopomněl prostějovský kouč

Sokol Telnice
Sokol II Prostějov

Josef Zedníček poznamenat,
že na Brněnsko neodcestovali
Šestořád, Černíček ani Flajsaři
a šanci tak dostal třeba dorostenec Budík.

24:32
(8:21)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. Vyloučení 1:3, ČK: Chytil,
sedmičky 4/4:3/3. Diváků: 70.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý 1, Zabloudil – Kosina 9, Kozlovský, Bečička 7, Valach 7, Budík, Gazdík 1, Chytil, Jurečka 6, Ordelt, T. Jurik 1.Hrubý 1, Zabloudil
– Kosina 9, Kozlovský, Bečička 7, Valach 7, Budík, Gazdík 1, Chytil,
Jurečka 6, Ordelt, T. Jurik 1. Trenér: Josef Zedníček.

Z individualit vyzdvihl trenér
gólmana Hrubého, Bečičku,
Valacha, obranáře Kozlovského
a střelce Kosinu. „Hrubý měl
téměř padesátiprocentní úspěšnost, chytal velmi dobře. Kosina je střelec a přestože na něj
byla osobka, dal devět branek,“
zmínil se Zedníček. Jiřímu
Hrubému se navíc kromě zastavování soupeřových střel podařilo překonat i svého protějška,
konkrétně ze sedmimetrového
hodu za již pokročilého stavu.
Hájit bronzový stupínek ve druhé lize budou Prostějovští opět
v sobotu, od patnácti hodin do

haly ve Sportovní ulici jako host
zavítá mužstvo Ivančic. Tedy
ještě donedávna třetí tým tabulky, jemuž se ovšem odvety daří
prachbídně a jde spíše porážku od porážky. „Ven nejezdí v
plné sestavě. Prohráli v Kuřimi,
Bohunicích a dalo se čekat že
prohrají doma s Hustopečemi.
Myslím si, že tam krize není.
Uvidíme za týden, s čím přijedou a jak u nás budou hrát,“
nechtěl se pouštět do spekulací
trenér Sokola II Josef Zedníček.
Faktem je, že tři kola před koncem drží jeho hráči dvoubodový náskok na Kostelec.

Házenkářská paráda: Kostelec přemohl lídra!
Muži HK po dlouhatánské době předvedli skvělý výkon
a sehráli své nejlepší utkání v druholigové sezóně
Kostelec na Hané/son - S blížícím se koncem soutěžního
ročníku se házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK
dostávají do výborné formy.
V sobotním duelu 19. kola
2. ligy mužů Morava jih to
odnesl vedoucí tým tabulky
z Nového Veselí, který domácí bojovníci ve strhující
bitvě dokázali nejtěsnějším
rozdílem porazit. Soupeři tím
zkomplikovali plánovaný postup a sebe udrželi na čtvrtém
místě průběžného pořadí.
Hanáci sice nezačali nejlépe
a rychle nabrali dvougólovou
ztrátu, přesto však na nich byla
patrná jedna věc, kterou v drtivé většině zápasů probíhající
sezóny postrádali: obrovské odhodlání. Všichni kostelečtí borci
makali doslova na krev a díky
tomu se jim herně dařilo. S výjimkou pravé strany dobře bránili, nezvykle úspěšná byla též
útočná činnost hlavně díky křídelnímu štírkovi M. Grulichovi
i hrajícímu kouči – dirigentovi

Varhalíkovi. Proti rychlému favoritovi dokonale fungovala taktika zpomalování děje, úvodní
manko 4:6 výběr HK otočil na
8:7 a ve 25. minutě vedl dokonce 14:11!
Hned po přestávce hosté srovnali (16:16), čímž odstartovala
přetahovaná o každou branku.
V defenzivě měl Sokol během
druhého poločasu trable pro
změnu na levé straně, ale protože dokázal pravidelně skórovat produktivním útokem, vedl
s veselským celkem naprosto
rovnocenný boj. Když výše
zmíněné dravce M. Grulicha
s Varhalíkem doplnili i další
parťáci (M. Grepl, Smékal, T.
Grulich), získávala družina TJ
mírnou převahu (20:18, 24:23),
při chvilkovém tápání naopak
udeřil protivník. Za stavu 25:27
deset minut před koncem to
vypadalo, že se už definitivně
obrací karta ve prospěch lídra,
jenže chyba lávky. Hrdinové
Kostelce ze sebe vydolovali poslední zbytky sil, čtyřmi

trefami v řadě otočili na 29:27
a v nervydrásajícím závěru
uhájili sladké vítězství 32:31!
Klíčovou roli přitom sehrál dokonalými asistencemi i rozhodujícími góly první trenér HK.
„Všichni máme velkou radost,
tohle jsou zlaté dva body. Na
soupeře jsme se dobře připravili
a celý mančaft odvedl skvělý
výkon, za což můžu klukům
jen poděkovat. Ukázali jsme,
že házenou pořád umíme. Jako
hodně důležitý jsem viděl jeden
faktor: my jsme moc chtěli,
zatímco hosté museli,“ uhodil Milan Varhalík (mimo jiné
autor osmi branek!) hřebík na
hlavičku.
Druhý kouč Sokola zhodnotil
povedené střetnutí obšírněji.
„Viděli jsme špičkové utkání,
které určitě sneslo kvalitativní
parametry první ligy. Nové Veselí ukázalo, proč v soutěži dosud prohrálo jediný zápas a bylo
v čele tabulky. Já musím před
našimi hráči smeknout, neboť
odvedli maximum práce. Vítěz-

ství doslova ubojovali a navíc
podali výborný výkon od brankáře přes obranu až po útok.
Sice jsme dostali na můj vkus
příliš mnoho gólů z křídel, ale
to vyplynulo z průběhu utkání.
Strašně mě těší, že kluci vydrželi makat až do úplného konce
a urvali sice trochu šťastnou, ale
přitom zcela zaslouženou výhru.
Projevili víc vůle po úspěchu
než soupeř. Ani v 50. minutě při
dvoubrankové ztrátě jsem ne-

Kostelec na Hané
Nové Veselí

ztrácel víru, protože na chlapcích
pořád byla vidět ohromná chuť
rvát se o výsledek. A přiznám se,
že mě dramatický vývoj zápasu
strhnul natolik, že jsem v čase
59.52 při posledním oddechovém čase klukům plánoval akci
k rozhodnutí z nerozhodného
skóre. My jsme přitom vedli
a naštěstí i zvítězili,“ oddechl si
šťastný Alois Jurík.
Už neoficiálně pak přidal ještě
jednu větu, která přesně vystihovala pozápasovou euforii
v Kostelci: „Teď mě mrzí, že
jsem tady autem, vždyť tohle
je zralé aspoň na půl litru slivovice!“

32:31
(16:15)

Brankový sled: 0:2, 3:5, 6:6, 8:7, 9:9, 12:10, 14:11, 15:14,
16:16, 18:18, 20:18, 20:20, 22:21, 22:23, 24:23, 24:25, 25:27,
29:27, 30:30, 32:31. Rozhodčí: A. Kondělka a D. Kondělka.
Vyloučení: 6:3. Sedmičky: 4/4:4/4. Diváků: 177.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Zacpal – Smékal 4, T. Grulich 3, M. Grulich 7, Jurka 3/2,
Rikan, Vymětal 2/2, M. Grepl 5, L. Chalupecký, Palička, J. Grepl,
Varhalík 8, Říčař. Trenéři: Milan Varhalík a Alois Jurík.
Nejvíce branek Nového Veselí: Hajčman 6, Najman a Šůstek 5.
Trenér: Pavel Hladík.

Martin Grulich: „Moc jsme chtěli, to rozhodlo“
Kostelec na Hané - Byl zosobněním heroického
výkonu svého týmu v sobotním utkání proti Novému
Veselí. Křídlo kosteleckých házenkářů Martin Grulich
výtečnou produktivitou v útoku nastřílel sedm gólů,
ze všech sil dřel i při bránění a výrazným způsobem
tak přispěl k cennému pokoření lídra druholigové
skupiny Morava jih (32:31). Krátce po skončení
krásného zápasu poskytl Večerníku interview.
Marek Sonnevend
Martine, v zatím velmi
průměrné sezóně jste
dnes zahráli skvěle. Kde se to
ve vás vzalo?
„Moc jsme chtěli. S lepším
soupeřem se většinou hraje
špatně, ale my jsme chtěli pravý
opak. To znamená proti kvalit-

nímu mužstvu podat co nejlepší
výkon, za který bychom se nemuseli stydět. Je důležité, aby
se mladí kluci v našem kádru
mohli od nás starších něco dobrého přiučit. A dneska už
bylo chvílemi vidět, že někteří
talenti za to umí pořádně vzít,
což je výborné. Rozhodla naše
velká chuť po vítězství, touha

zkusit to a dokázat, že házenou
po ád umíme.“
pořád
Asi není pochyb, že jste
odvedli nejlepší výkon
v tomto soutěžním ročníku, ne?
„Určitě jo. Jak říkám, strašně
jsme chtěli a vyšlo to, i když
favoritem bylo Nové Veselí.
S výjimkou jediného utkání
zatím nikde neprohrálo, jenže
my jsme podali fakt super
výýkon
výkon.“
Díky čemu jste hosty
přemohli po herní
stránce? Byla stanovena
nějaká speciální taktika?
„Ano. Oni jsou rychlejší,
pohybově vyspělejší, tvrdší
a celkově kvalitnější než
my, nicméně my jsme se na
všechny jejich silné stránky

dobře připravili. Taktika zněla
zpomalovat hru, kouskovat ji
a byť nakonec padlo hodně
gólů, vyplatilo se. S vědomím
toho, že na každém postu máme každý lepšího
protihráče, jsme do zápasu
všichni dali své maximum
a najednou to šlo. Myslím, že
jsme zvítězili zaslouženě zásluhou toho většího chtění.“
Neměl jste strach, že
vám při enormním nasazení dojdou v závěru síly?
„Trochu obavy jsme z tohohle
určitě měli, síly nám klidně
mohly odejít už v prvním
poločase. Zaplaťpánbůh se
projevilo, že na tréninky sem
tam ještě chodíme a energie
bylo nakonec dost. Díky tomu

jsme mohli porazit i první
celek
ce e tabulky.“
Je pod dojmem dnešního
triumfu reálné pomýšlet
v příští sezóně na návrat do
první ligy?
„Kdo by se nechtěl vrátit do
vyšší soutěže, když ji předtím
tak dlouho hrál, že? Postup
zpátky do první ligy je důležitý
hlavně pro naše mladé kluky,
aby mohli působit v kvalitnější
konkurenci a měli před sebou
lepší budoucnost. Pak budeme
my starší moci klidně skončit
a za pár let se na ně dívat
z hlediště s pivem v ruce, jak
to válí. (smích) Je moc dobře,
že se dokážou učit, zlepšovat
a k něčemu takovému postupně
směřují.“

FINÁLOVÝ TURNAJ U MATESA přinesl špičkové výkony
Prostějov/pk - Finálového
turnaje U Matesa se zúčastnilo jedenáct hráčů, pro které
bylo připraveno uvítání v podobě welcome drinku. Na kulečníku bylo vyskládáno tucet
připravených cen pro účastníky tohoto finále a tři poháry
pro nejlepší hráče. I když turnaj začínal až v 18:00 hodin,
tak už kolem páté hodiny se
začal zaplňovat prostor před
šipkovými automaty rozhazujícími se hráči...
Po rozlosování a nasazení do
hracího pavouka došlo k prvním zápasům. Na terči si odehráli svá předkola Pořízek
Lukáš s Filkem Jakubem, Kolínek Petr s Navrátilem Davidem a Staněk Michal s Holbou
Petrem. V průběhu pár zápasů
bylo hozeno tzv. „nejvyšší zavření“ číslem 81, které si hodil
Lukáš Pořízek z prvoligového
družstva Asi Prostějov. Ve finále pravé strany se setkali Roman Šmudla a Radek Smola.
V tomto zápase zvítězil Roman,
který se tímto vítězstvím dostal
do celkového finále a čekal na
vítěze levé strany. Na levé straně se postupně probíjeli hráči
do finále. Na devátých místech skončili společně Jakub
Filek, Michal Paar a Kubová
Jana. O stupínek před nimi, na

ve prospěch Radka Smoly,
který, pokud by chtěl vyhrát,
musel ve finále porazit Romana Šmudlu ve dvou zápasech.
Toto se mu také podařilo a stal
se tak vítězem turnaje.
Vzhledem k zájmu šipkařů
připravil kolektiv pracovníků
Hostince U Matesa ve spolupráci s Českomoravským
šipkovým svazem a za mediální podpory PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku připravil
další sérii turnajů (7 + 1).
Zúčastnit se jej mohou jak
registrovaní, tak i neregistrovaní hráči. Turnaje budou
probíhat každý čtvrtek v Hostinci U Matesa v 18:00hod.
Výsledky se budou započítávat
do celorepublikového žebříčku UŠO. Více informací na
www.cds-sipky.cz.

Bavili se hrou. Parta šipkařských nadšenců si vrcholové klání "U Matesa" užila na maximum. Jak
vidno ze společného snímku, cen pro ty nejlepší bylo dost.
Foto: ČDS Trading
společném sedmém místě, se
umístili hráči druholigového
družstva Darts Club Držovice
Petr Kolínek a Petr Holba. Pátá
místa obsadilo pro změnu duo
Lukáš Pořízek a Michal Staněk

z prvoligového Asi Prostějov.
Čtvrté místo a pomyslná bramborová medaile zůstala pro Davida Navrátila, který nestačil
na Matiese Mihaie. V zápase
o postup do celkového finále

se podařilo Radkovi Smolovi
vyhrát a nechat tak na třetím
místě Matiese Mihaie. V celkovém finále se utkali hráči,
kteří se už v turnaji potkali.
Tentokrát zápas dopadl lépe

Výsledková listina finálového
turnaje 6 + 1 U Matesa:
1.
Smola Radek
2.
Šmudla Roman
3. Maties Mihai
4. Navrátil David
5. Pořízek Lukáš
5. Staněk Michal
7. Holba Petr
7. Kolínek Petr
9. Filek Jakub
9. Kubová Jana
9. Paar Michal

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
20
20
20
20

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Sportingbet.cz Olomouc
Študáč Olomouc

Hosté
Vetřelci Prostějov
Victoria Šumperk
Tygři Šternberk
Miagi Mohelnice

BD BH LD LH
10
9
21
25
15
3
31
11
9
10
23
22
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K

Skóre

1 Pitbulls Prostějov

19

14

0

0

2

3

0

219:125 500:325

44

2 Miagi Mohelnice

19

12

3

0

1

3

0

198:148 468:386

43

3 Dobří bobři Olomouc

20

13

1

0

1

5

0

215:147 494:385

42

4 Sportingbet.cz OL

19

10

1

0

1

7

0

189:155 455:394

33



Tým

Legy

Body

5 Vetřelci Prostějov

20

6

4

0

2

7

1

183:183 438:448

25

6 Victoria Šumperk

20

7

0

0

2

11 0

155:207 406:485

23

7 Študáč Olomouc

19

4

0

0

1

14 0

136:207 350:475

13

8 Tygři Šternberk

20

2

1

0

0

17 0

119:242 333:546

8

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
20
20
20
20
20
20

Domácí
Berini Ivanovice na Hané
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Sport bar-Zelené peklo 1. PV
Zavadila o jedličku Čechovice
Jiřina Black Bears Prostějov

Hosté
Mexičani Čelčice
Asi Prostějov
U Žida Ivanovice na Hané
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
Rafani Čelčice

BD BH LD LH
15
3
33 13
neznámo v době uzávěrky
10
8
20 16
14
4
31 9
14
4
30 10
přeloženo na 29.4.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

1 Zavadila o jedličku Čechovice 19

17

1

0

0

1

0

257:86

Legy

BO

561:229 53

2 Jiřina Black Bears Prostějov

19

17

0

0

1

1

0

245:98

530:278 52

3 Asi Prostějov

19

14

0

0

0

5

0 196:146

447:375 42

4 V Zeleném Prostějov

19

11

2

0

1

5

0 217:128

489:319 38

5 Berini Ivanovice na Hané

19

10

3

0

0

6

0 206:139

480:357 36

6 O tečku Prostějov

19

10

0

0

2

7

0 173:171

409:424 32

7 Rafani Čelčice

19

9

0

0

0

10 0 136:206

345:476 27

8 KRLEŠ Kralice na Hané

19

6

0

0

1

12 0 141:202

355:469 19

9 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

352:457 18

19

6

0

0

0

13 0 143:199

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

19

3

1

0

0

15 0 120:223

318:487 11

11 Mexičani Čelčice

19

2

0

0

2

15 0 129:215

338:492 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

19

2

0

0

0

17 0

279:540 6

96:246

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
20 Eufrasio - PhotoClub.Cz
20 Banditos Hamry
20 Hospoda Č. Hora Doloplazy
20 Hroši od Jedličky Čechovice
20 Skalní Na Nové Doloplazy
20 Soběsuky 49

Hosté
Darts Club Držovice
Němčická střela
Capa team U Jedl. Čechovice
Věčná žízeň Ivanovice n. H.
Seniors Hamry
U kulaté báby Dobromilice

BD BH LD LH
1 17 2
35
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
11 7 28
18
11 7 24
18
17 1 34
13

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 Darts Club Držovice

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

20

606:240 55

18

0

0

1

1

0

283:78

BO

2 Seniors Hamry

19

15

1

0

0

3

0 219:124

493:327 47

3 Banditos Hamry

19

13

0

0

0

6

0 202:140

465:371 39

4 Skalní Na Nové Doloplazy

19

13

0

0

0

6

0 190:152

450:378 39

5 Hospoda Č. Hora Doloplazy

19

12

1

0

0

6

0 197:146

460:377 38

6 Hroši od Jedličky Čechovice

19

9

1

0

1

8

0 178:166

420:391 30

7 Němčická střela

19

8

0

0

1

10 0 182:161

426:376 25

8 Capa team U Jedl. Čechovice

19

6

1

0

1

11 0 149:195

376:453 21

9 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

19

4

1

0

0

14 0 117:226

319:497 14

10 Soběsuky 49

19

4

1

0

2

11 1 135:210

338:476 13

11 Eufrasio - PhotoClub.Cz

20

4

1

0

1

13 1 131:231

327:524 12

12 U kulaté báby Dobromilice

19

1

1

0

1

16 0

265:535 6

95:249

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Volejbal

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:0

PVK OLYMP PRAHA

Čas: 1:05 hodiny
Rozhodčí: Antušák a Bl
B
Blažek
ažžeekk
Diváků: 900
1. set: 25:12 19 minut 2. set:
et: 26
226:23
:233 25
:2
25 minut
m nu
mi
ut
3. set: 25:13 21 minut

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Monzoniová

Kubínová
Horká
Velikiyová

Hrončeková

Popovičová
Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš
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Střídaly: Soaresová, Smáková
Připraveny byly: Jovanovičová,
Artmenková

Sestava PVK Olymp Praha:
Kallistová, Halbichová, Kossányiová, Sládková, Vanžurová, Kvapilová, libero Dostálová. Střídaly: Škrampalová, Zoulová, Vašutová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

ČTVRTÝ TITUL SE SLAVIL trochu bouřlivě a hlavně rychle
Už počtvrté za sebou si náš volejbalový oddíl mohl
vychutnávat slastné zakončení daného soutěžního
ročníku. Ženy VK AGEL Prostějov stejně jako
v předchozích třech letech uzavřely sezónu vítězstvím
a to znamenalo, že opět ovládly UNIQA extraligu coby v současnosti suverénní mistryně ČR.
Prostějov/son
Díky výměně v pořadí pořadatelství jednotlivých zápasů
finále si navíc mohly další triumf užívat podruhé za sebou
v domácím prostředí. První
oslavné křepčení propuklo
samozřejmě hned po posledním míči třetího utkání série
s Olympem. Zatímco loni titulový bod obstarala ukázkovým
„hřebíkem“ Anna Velikiyová,
tentokrát vítězný balón zařídily svou chybou soupeřky, což
však na radosti celého hanáckého týmu nic neubralo.
Byl to obvyklý obrázek: poskakující kolečko vysmátých
hráček, následné objímání
všech se všemi, slavnostní
ceremoniál s předáváním stří-

brných medailí Pražankám
a zlatých kovů prostějovské
družině (dekorování se letos
ujali prezident Českého volejbalového svazu Zdeněk Haník,
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák). Pak naše
děvčata pozvedla již důvěrně
známou trofej v podobě velkého poháru, když kapitánka
Solange Soaresová s touto výsadou tradičně počkala na své
parťačky.
Jakmile si pozlacenou relikvii
všichni potěžkali (hráčky i členové realizačního týmu), už si
rozparáděnou partu štelovali
fotografové ke společnému
snímku. Začaly také bouchat
první zátky od šampaňského,

Fotoreportáž

obvyklý „sprchovač“ v osobě
tatínka Markéty Chlumské tentokrát přenechal stříkání pěnivého moku jiným. Láhví sektu se
tak postupně chopili lékař VK
Pavel Navrátil, sportovní ředitel
Peter Goga i řada dalších včetně
některých plejerek.
Na stále lepkavější palubovce Sportcentra DDM tak bylo
veselo, ale nijak moc bouřlivě.
Titul se od jasně favorizovaných
„Agelek“ očekával a všichni jej
brali jako splněnou povinnost,
byť pochopitelně radostnou. Porážkou trochu posmutnělé chvíle
slávy prožíval i nakonec druhý
Olymp, který s úspěšnými obhájkyněmi svedl nadmíru kvalitní finálové bitvy. Velmi sympatická byla vzájemně upřímná
gratulace obou nejlepších družstev republiky 2011-2012, podobně jako loni s Olomoucí.
Do spontánně propuknutých
oslav se postupně mísili rovněž věrní fandové, kteří se
poté přesunuli do třicet metrů
vzdáleného (spíš blízkého)
baru EAGLE, který je součástí
Sportcentra DDM. Tam se če-

kalo na celý vítězný kolektiv,
jenž s trofejí nejprve zamířil
do V.I.P. prostorů podělit se o
nadšení s vedením klubu i jeho
partnery a sponzory. Holky pak
ještě musely do sprch a náležitě
se vymódit, aby se všem co nejvíc líbily.
Zábava v baru se mezitím rozjela, ovšem do plných otáček ji
logicky rozpumpoval až netrpělivě očekávaný příchod volejbalového ansámblu. Ani potom se nedělo nic převratného,
Hanáci jsou povahou přece jen
spíš klidní lidé. Takže se gratulovalo v některých případech
se srdečným objímáním, popíjelo s mnoha různými přípitky,
povídalo, vzpomínalo, hodnotilo a také vyzvídalo, co bude
dál v příští sezóně. S blížící se
půlnocí a rostoucí únavou osazenstvo postupně řídlo, aby si
ti nejvytrvalejší mohli vychutnat vášnivé vyprávění příjemně rozjetého Miroslava Čady.
Zkušený kouč sypal z rukávu
parádní historky ze své hráčské
i trenérské kariéry a hrstka přítomných se náramně bavila.

To už na jiném místě běžela
naplno privátní oslava určená pouze členům VK a jejich
nejbližším. Konala se tradičně ve Fiestě, kde společenská
únava některých účastníků
(většinou spíš účastnic) rostla do znatelnějších rozměrů.
Podrobnosti
samozřejmě
nelze prozradit, ale hranice
slušného chování v žádném
případě nikdo nepřekročil. Radost se přitom mísila
s nostalgií, neboť v takovém
složení se prostějovská parta
vzhledem k některým hráčským odchodům již nikdy
nesejde…
Jedno dojemné loučení tak střídalo druhé, až zůstalo několik
posledních mohykánů. Ti to
zabalili po třetí hodině ranní a
šlo či jelo se definitivně spát.
Během úterka či nejpozději
středy pak všechny holky zamířily domů užívat si zaslouženou dovolenou. A v jaké
sestavě se mančaft objeví na
začátku přípravy před novou
sezónou, to vyjasní až nejbližší
dny a týdny...

jak agelky slavily...
3 x foto: Jiří Vojzola

FINÁLE:
3. zápas:
p VK Agel Prostějov – PVK OlympPraha 3:0 (12,, 23,,
13). Konečný stav série: 3:0. Rozhodčí: Antušák a Blažek. Čas:
65 minut. Diváků: 900.
Sestava Prostějova: Kubínová, Horká, Hrončeková, Popovič,
Velikiy,, Monzoni,, libero: Chlumská. Střídaly: Soaresová, Smák.
Trenér: Miroslav Čada
VK Agel Prostějov vybojoval titul mistra republiky.
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O 5. místo - odveta:

A je to tam! Vítězný okamžik po poslední výměně S trofejí nad hlavou. Agelky si užívají slastné chvíle Radost s fanoušky. Trenér žen VK Miroslav Čada a za
rozhodujícího třetího zápasu finálové série proti Olympu triumfu poté, co převzaly pohár za vítězství v UNIQA ex- ním jeho svěřenky sdílí euforii z dalšího titulu se svými
Praha.
tralize 2011/12.
příznivci.

Sokol
kol Frrýdek
ýd k-M
Mísstek
k - Slavia
ia Pra
raha 3:0
:0 (19
199, 11, 177),
) kon
neččný
sttav
av sérriee: 2::0.

O 7. místo - odveta:

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Soko
k l Šteernb
nberrk – PVK
K Přerov 1:3 (-22, 18, -188, -133), ko
koneečný
stav séériee: 0:2.

Konečné pořadí extraligy 2011/12:
1. VK AGEL Prostějov
2. Olymp Praha

SPORTSWEAR

3. UP Olomouc
Dobrá nálada, a.s.

4. KP Brno
5. Sokol Frýdek-Místek
6. Slavia Praha
7. PVK Přerov
8. Sokol Šternberk
9. TJ Ostrava
10. SG Brno.

POHLED DO HISTORIE aneb
volejbalové mistryně České republiky

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

SK UP Olomouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
VO Lapos Frenštát p/Radhoštěm
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
no
VK Královo Pole Brno
PVK Olymp Praha
no
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
PVK Olymp Praha
VK Prostějov
stějov
VK Modřanská Prostějov
stějov
VK Modřanská Prostějov
VK Agel Prostějov

Markéta Chlumská: „Máme za sebou výbornou sezónu“
Libero VK nechtělo prozradit, jestli zůstane nebo odejde.
„Jakmile podepíšu smlouvu, hned se to dozvíte,“ slíbilo
Pros
Prostějov
o tějov - Tahle žena přit
přitahuje volejbalové národní tituly stejně
spolehlivě, jako magnet žželezo. Ač má Markéta Chlumská (za
sv
vobodna Tomanová) te
svobodna
teprve třicet let, získala v pondělí už svůj
de
esá
s tý triumf v nejvyšší
nejvyšš soutěži a od chvíle, co na Hanou přidesátý
šla, nepoznal zdejší tý
tým nic jiného než extraligové prvenství.
Nyní je však otázkou, zda jedna z největších opor Agelek zůstane, či od
dejde
de jjinam...
i
in
odejde
Marek So
Sonnevend

Foto: vkprostejov.cz

J
Jaké
bylo finále
s Olympem Pravás hlavně
ha, který
k
p
v prvních
dvou utkáních
série dost
kán
proháněl?
pro
„Klobouk
dolů před
„K
jeho
jeh výkonem. Hodně
nás
ná potrápil, i když má
dost
d mladý kádr s velkou
k perspektivou do
budoucna. Všechny
finálové
zápasy
byly těžké a musely
jsme
makat naplno,
j
abychom
je vyhrály.
ab
Především
na svém hřišti
Před
Př
ed

v Praze nám Olymp nadělal
spoustu starostí, rozhodně nešlo
hrát na půl plynu.“
Můžete popsat své
pocity
chvíli
po
skončení rozhodujícího duelu?
„To je každý rok podobné. Na
jednu stranu cítím velkou radost i úlevu ze splněného cíle,
na stranu druhou člověku
přijde líto, že všechno končí.
Rozjedeme se každá domů
do různých koutů světa za
svými vlastními plány, takže
pocit štěstí se trochu mísí se
smutkem. Zvlášť když máme
za sebou další výbornou
sezónu.“

Jaká byla celkově
z vašeho pohledu?
Můžete ji více zhodnotit?
„Nejdůležitější je, že jsme
splnily všechno, co jsme měly.
V Lize mistryň sice naše situace v tradičně těžké základní
skupině dlouho nebyla dobrá,
ale nakonec jsme jako jediné
dokázaly postoupit ze čtvrtého
místa. Navíc se nám pak povedlo sehrát skvělé domácí střetnutí
v prvním kole play off s Fenerbahce Istanbul coby pozdějším
vítězem celé Champions
League, v součtu jsme tedy
určitě neudělaly na evropské
scéně žádnou ostudu. Následoval rychlý zisk Českého i
Česko-slovenského
poháru,
kdy jsme se vezly na vlně herní
kvality z Ligy mistryň. No a
v extralize jsme za celý rok ani
jednou neprohrály, přestože i
s nadstavbovou částí je soutěž
podle mě zbytečně zdlouhavá. Za podstatné považuji,
že letos jsme udržely standard
našeho volejbalu na stabilně

vysoké úrovni bez větších
výpadků až do úplného závěru
sezóny. V minulých letech to
takhle úplně nebylo, pamatuji
citelnější výkyvy možná vinou
částečného podcenění, možná
kvůli únavě. Tentokrát jsme se
něčeho takového vyvarovaly,
za což jsem moc ráda.“
Jste spokojena i se svými vlastními výkony
v uplynulém ročníku?
„Tohle by měli hodnotit spíš
jiní. Obecně jsem po některých
utkáních se svou hrou spokojená byla a po některých ne,
celkově snad ale mohu říct, že
dobré pocity převažují. Když
zohledním, že mojí úlohou je
výhradně obrana, nebylo to
myslím z mé strany špatné.
Tuhle černou práci se pořád
snažím dělat na maximum a
mám radost, pokud ji kdokoliv
ocení.“
S VK vám končí smlouva. Už víte, co přijde dál?
„Dokud nebudu mít podepsanou novou smlouvu, nechci
na tohle téma nic říkat. Až
v momentě, kdy podepíšu, hned
se to dozvíte. K čemuž podle
mě dojde v nejbližších dnech...
(úsměv)“

Sport
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Ve třetím finále „Agelky“ porazily Olymp jasně Šéf VK AGEL Petr Chytil
Očima kapitánek
Konečný stav série 3:0
Bodový vývoj – první set:
0:1, 3:1, 3:3, 6:3, 6:5, 8:5,
13:6, 15:7, 19:12, 25:12.
Druhý set: 0:1, 3:1, 4:3,
6:3, 9:4, 11:6, 11:8, 13:9,
13:11, 14:13, 16:13, 16:15,
18:15, 21:16, 21:19, 22:21,
25:23. Třetí set: 6:0, 8:1,
11:2, 12:4, 16:4, 16:6, 20:6,
22:9, 23:13, 25:13.
Prostějov/son - Volejbalistky
VK AGEL Prostějov znovu
ovládly nejvyšší soutěž ČR,
když ve třetím utkání finálové série UNIQA extraligy
2011/12 hrály jako z partesu.
Naopak děvčata PVK Olymp
Praha již nedokázala vzdorovat s výjimkou druhého setu
vysoké kvalitě favoritek a boj
o zlato byl poměrně rychle
rozhodnut.
Absolutorium
přitom zaslouží oba mančafty, neboť na své poměry
předváděly v celé letošní sezóně velice dobrý volejbal.
Výborným podáním si domácí
tým od začátku vytvářel tlak,
ze kterého s pomocí dobrého
útoku i obrany navyšoval svůj
náskok (6:3, 8:5, 13:6). Už za
posledně uvedeného stavu měl
hostující kouč vybrány oba oddechové časy a teprve po nich
došlo k přibrzdění hanácké dominance, ale pouze na chvíli.
Při skóre 19:12 přišla na podání
suverénně nejlepší žena zahajovací sady Velikiy, načež skvěle hrající Agelky šňůrou šesti
bodů rychle vyprášily soupeřkám pomyslný kožich – 25:12.

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Dnes to vypadalo hodně jinak než předevčírem
v Praze. Soupeřky působily většinu utkání dost
odevzdaně, naopak my jsme se maximálně soustředily
s tím, že nic ještě není rozhodnuté. Na hřišti jsme dělaly
to, co jsme měly, a přihrávka se výrazně zlepšila. Navíc
se nám dařilo skvěle bránit, hlavně Markéta Chlumská
i další baby měly řadu perfektních zákroků v poli. Disciplína nás přivedla k hladkému vítězství, ale pochválit zaslouží také
mladý tým Olympu, který hrál v tomto ročníku výborně.“

Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Předem chci pogratulovat Prostějovu k získání titulu.
Dnešní zápas se nám nevydařil, zahrály jsme v něm
určitě nejhůř ze všech tří finálových utkání. Nevím,
jestli už došly síly, nebo jsme to vzdaly psychicky, ale
každopádně nám nešla žádná herní činnost a dopadlo to
tak, jak to dopadlo.“

V prvním setu Prostějov drtil
Pražanky doslova vším (nejvíce
účinným servisem plus nekompromisním pestrým zakončením) a PVK nešlo v podstatě
nic (zejména podání), což platilo také zkraje druhého dějství.
Celek z hlavního města pod
soustředěným náporem favorita hodně chyboval, dlouho se
nemohl chytit. Teprve ztráta 9:4
vyburcovala Olymp z útlumu,
a jakmile jeho reprezentantkám
začal vycházet servis, bylo
záhy téměř vyrovnáno (14:13).
Čadovy svěřenky se však zhoršením přihrávky nenechaly rozhodit natolik, aby v důležitém
závěru sady dovolily sokyním
vyrovnat či dokonce přejít
do vedení. Naopak nelehkou
koncovku zvládly, byť těsně –
25:23.
Fakt, že sahaly po zdramatizování duelu a nedosáhly na
něj, děvčata z české metropole
zlomil. Naopak soubor VK po
odvrácení hrozby komplikací

Pohledem trenérů děkoval za další úspěšný rok
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Olymp za celou sezónu prohrál jen s námi a velkou
měrou se podílel na tom, že finále bylo kvalitní i důstojné české extraligy, určitě vyrovnanější než loni.
Nejlepší zápas tohoto soutěžního ročníku se hrál v sobotu v Praze, dneska jsme už takovou vyrovnanost
nechtěli připustit. Cíl byl přesvědčivě rozhodnout sérii
a to se povedlo. Na holkách bylo vidět, že samy moc
chtějí sezónu ukončit, měly maximální motivaci. Odvedly super výkon jak v obraně, tak v útoku, některé smeče byly doslova
smrtící.“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Z dnešního utkání jsme trochu zklamaní a smutní, asi to
bylo vidět i na výrazech hráček. Náš výkon hodně poznamenal sobotní zápas v Praze, který jsme zvládli nesmírně
dobře, a chyběl kousek k tomu dotáhnout jej do tiebreaku,
případně se i porvat o vítězství. Do toho střetnutí daly holky všechno, což tentokrát v hlavách scházelo. Prostějov
na nás vletěl od prvního míče a my nestačili v žádné herní
činnosti, byli jsme jasně horší. Blahopřeji Mirkovi Čadovi
coby trenérovi, Soli Soares jako kapitánce i celému týmu VK k zisku mistrovského titulu.“

znovu nabral předchozí pohodu, čímž spustil svůj parádní
volejbalový koncert. Kompaktní a vskutku mistrovský
výkon celé sestavy trval proti
Výběr z hráčských statistik třetího finále
trápícím se soupeřkám do stavu
20:6, potom rozjařené Hanačky
Týmové
trochu polevily v koncentraci. Přímé body z podání: Prostějov 2 – Olymp Praha 5.
Vzhledem ke snížení na 23:13 Chyby při podání: Prostějov 7 – Olymp Praha 6.
musel domácí lodivod dokonce Procento dobrého příjmu: Prostějov 67% - Olymp Praha 66%.
zavelet k time-outu, což jeho Procento excelentního příjmu: Prostějov 40% - Olymp Praha 42%.
ovečky přesně potřebovaly. Procento úspěšnosti v útoku: Prostějov 56% - Olymp Praha 23%.
Hned vzápětí totiž udělaly po- Bodové bloky: Prostějov 7 – Olymp Praha 5.
slední dva potřebné body a mistrovské křepčení mohlo odstarIndividuální
tovat – 25:13 a 3:0.
Nejvíce bodů: Popovič 15, Velikiy 13 – Vanžurová a Kossányiová 9.
Okamžitě po skončení zápasu Přímé body z podání: Velikiy a Hrončeková 1 – Kossányiová 3, Sládková 2.
následoval slavnostní ceremo- Procento dobrého příjmu: Chlumská 75%, Velikiy 70% - Kossányiová
niál, v rámci kterého nejprve 68%, Dostálová 64%.
sklidil zasloužený potlesk stří- Nejvíce bodových útoků: Popovič 15, Velikiy 11 – Vanžurová 9, Kossábrný PVK Olymp Praha a pak nyiová 5.
si užíval stejně zasloužených Procento úspěšnosti v útoku: Hrončeková 67%, Monzoni 62% - Sládovací zlatý VK AGEL Prostě- ková 40%, Kossányiová 29%.
jov. Medaile oběma družstvům Nejvíce bodových bloků: Kubínová a Horká 2 – Kallistová 2.
a extraligovou trofej vítězkám
předala trojice Zdeněk Haník (hejtman Olomouckého kra- A nedlouho po dekoraci pro(prezident Českého volejba- je), Miroslav Pišťák (primátor pukly oslavy, jež jsou a určitě
lového svazu), Martin Tesařík statutárního města Prostějov). ještě budou patřičně bouřlivé!

Prostějov/son - Hodně starostí s hráčským kádrem i ekonomickým zázemím muselo
v průběhu uplynulé sezóny
řešit vedení prostějovského
volejbalového oddílu. Tím
víc je předseda správní rady
VK AGEL Prostějov Petr
Chytil rád, že se všechny těžkosti podařilo zdárně překonat, aniž by se to výrazným
způsobem negativně promítlo do výsledků.
„Nejdůležitější je, že se povedlo splnit vše, co jsme si před
začátkem tohoto soutěžního
ročníku předsevzali. Dost věcí
se sice vyvinulo jinak, než
jsme původně předpokládali,
ale k vytyčeným metám jsme
přesto nakonec dospěli. Další
postup ze základní skupiny
Champions League do play
off, zisk Českého i Česko-Slovenského poháru a titul v extralize znovu potvrdily to, oč
se dlouhodobě snažíme: domi-

novat na tuzemské scéně a být
konkurenceschopní v Evropě,“
shrnul dnes již minulou sezónu
první muž prostějovského volejbalového klubu.
Větší hodnocení nechal až na
později plánovaný obsáhlý
rozhovor, který najdete v připravovaném speciálu, jenž
bude součástí PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 14. května,
nicméně jednu podstatnou věc
připojil už nyní.
„Chci poděkovat všem za způsob, jak se s touhle nelehkou
sezónou vypořádali. Platí to
pro mé kolegy z vedení klubu,
celý realizační tým, samotné
hráčky, fanoušky i sponzory VK v čele se společností
AGEL. Právě ta prostějovskému volejbalu ohromně pomohla původně neplánovaným
přesunem na pozici titulárního
partnera klubu, za což jí patří
náš maximální dík,“ zdůraznil
Chytil.

Spokojenost s uplynulým ročníkem panovala
Prostějov/son - Hodnocení čerstvě skončené
sezóny otevíráme tím, co v rámci bilancování soutěžního ročníku 2011/12 řekli aktéři tiskové konference po rozhodujícím třetím střetnutí finálové série
UNIQA extraligy žen. Naše volejbalistky porazily ty
olympské 3:0 na sety, stejným poměrem i na zápasy a po předání medailí se mohlo bilancovat.
MIROSLAV ČADA trenér VK AGEL Prostějov:
„Tato sezóna pro nás byla
těžší než ty předchozí. Pomaleji jsme se rozjížděli
a měli své interní problémy,
vzhledem k několika průběžným změnám v kádru dlouho
sestavovali tým. Navíc nás
znovu potkali těžší soupeři
v Champions League, což
spolu s kolísavou formou zapříčinilo ne ideální výkony
ani výsledky ve skupině Ligy

mistryň. Z této nepříjemné
situace jsme se však dokázali dostat a družstvo potom
začalo šlapat, táhlo za jeden
provaz. Od poloviny ročníku
bylo vidět, že v něm panuje pohoda a já osobně jsem
pak už neměl strach o to, jak
dopadneme. V Champions
League jsme nakonec postoupili do play off a v něm doma
potrápili budoucího vítěze
Fenerbahce Istanbul, všechny české soutěže se nám opět
povedlo vyhrát bez jediné

po finálové sérii na obou stranách
porážky. Tím pádem můžeme vé zklamání ale rychle pomine
být spokojeni.“
a všichni si naplno uvědomíme,
že jsme stříbrní, a co to znameSOLANGE SOARESOVÁ ná. Celou sezónou jsme dokákapitánka VK AGEL Prostějov: zali projít bez jediné porážky
„Všechny cíle byly splněny, proti všem soupeřům kromě
takže podle mě musí panovat Prostějova, za což hodně vděspokojenost. Zvlášť když jsme číme důležitému faktu: podaměli ze začátku sezóny různé řilo se nám loni v létě udržet
problémy, několikrát se během pohromadě kádr. Opustila jej
ročníku měnil kádr s odchody pouze jedna hráčka, kterou
a příchody hráček. Dokázali jsme nahradili příchodem dvou
jsme se s tím vypořádat, po- jiných šikovných děvčat. U nás
stupně zlepšovali své výkony nebývalá věc v podobě setrvání
a dosáhli na vše, co nám vede- týmu pospolu vedla k hernímu
ní klubu stanovilo.“
zlepšování a logicky jsme očekávali také kvalitnější výsledky
STANISLAV MITÁČ i konečné umístění, což opravtrenér PVK Olymp Praha:
du přišlo. Prostějov nás sice
„Já jsem nesmírně spokojený, porazil hned devětkrát a to je
i když můj momentální výraz moc (úsměv), ale že v žádném
tomu asi neodpovídá. Chvilko- utkání nepodlehneme nikomu

HRÁČSKÝ KÁDR VK pro příští sezónu už DOSTÁVÁ OBRYSY
(dokončení ze strany 17)
„Tyhle personální záležitosti je zatím předčasné komentovat. Nerad
bych prozrazoval citlivé informace dřív, než ukončíme probíhající
jednání a bude definitivně jasno.
Ať mají příznivci i média strpení,
je potřeba ještě počkat,“ řekl na
žhavé téma hlavní trenér VK
Miroslav Čada.
Přesto už jsou některé jistoty
dané a další zprávy se dos-

taly či vyplouvají na povrch.
Zkusme je ve stručnosti
shrnout. Agelkami určitě
nadále budou blokařka Veronika Hrončeková a smečařka
Darina Košická, kterým do
léta 2013 běží platné smlouvy.
Tajemstvím není ani to, že
v Prostějově pokračují univerzálka a současně kapitánka Solange Soaresová plus blokařka
Michaela
Monzoniová,

jediným oficiálně potvrzeným
odchodem je přesun smečařky
Heleny Horké, která se vrací
do Polska.
Už dříve se v souvislosti
s tím, že kolektiv mistryň
ČR opustí, mluvilo o trojici Vesna
Jovanovičová
(blokařka), Anna Velikiyová
a Tatiana Artmenková (obě
smečařky). Naopak rokování
o uzavření nových kontraktů

se vedou s liberem Markétou
Chlumskou, s nahrávačkami
Šárkou Kubínovou a Monikou
Smákovou i s univerzálkou
Sanjou Popovičovou. K tomu
již zbývá pouze doladit formality ohledně příchodu posil
z Brazílie, Olympu Praha a KP
Brno.
Nadcházející dny a týdny tedy budou v každém
případě nadmíru zajímavé!

TOMIGA UŽ NEBUDE ŠÉFEM!
Oficiální informace, jak dál s hokejem, stále chybí..

(pokračování ze strany 17)
Klíčovou změnou by se
mělo stát střídání stráží ve
vedení klubu. Dosavadní
předseda Michal Tomiga se
po vstupu nového titulárního partnera a s tím související úpravou v majetnické
struktuře LHK přesune na
post sportovního manažera,
zatímco novým šéfem Jestřábů se stane člověk právě
z firmy, jejíž název pravděpodobně přejde do upraveného oddílového názvu.
Hlavním trenérem druholigového A-mužstva zůstane

Petr Zachar, který trpělivě
čeká na dořešení všech nezbytných náležitostí a průběžně jedná s hráči o jejich
případném setrvání v týmu.
Současně už vytváří i plán
letní přípravy tak, aby moh-

la po očekávaném potvrzení stěžejních
novinek
co
nejdříve začít.
Otázkou je, jak
velkou trpělivost budou mít
samotní hokejisté, o něž má
náš klub zájem. S přibývajícím časem totiž vzrůstá nebezpečí, že si najdou angažmá jinde.
Každopádně peněz by dle
aktuálních zpráv mělo
v jestřábím hnízdě oproti

uplynulému ročníku ubýt,
rozpočet půjde o něco dolů.
Logicky je tedy možné,
že i hráčský kádr oslabí a
bude se víc sázet na mladé.
Záleží však též na situaci
v ostatních klubech 2. ligy,
neboť řada z nich se potýká
s ještě většími ekonomickými problémy. Prostějov
na tom nakonec nemusí být
vůbec špatně, ovšem pouze
za předpokladu, že veškerá
současná jednání dopadnou
pozitivně.
Neklidným fanouškům nezbývá než čekat a doufat…

jinému, to je výborné a moc mě
to těší. Navíc jsme proti mistrovi
odehráli ve druhém finále doma
vynikající zápas a byli v něm
kousek od vítězství. Kdybychom
družstvo i nadále udrželi pospolu, mohlo by to být v příští sezóně
ještě zajímavější. (opět se směje)
Bohužel už teď víme, že několik
opor odejde a tím pro nás začne
budování nového kolektivu. Každopádně holkám moc děkuji za
to, jak skvěle uplynulý soutěžní
ročník zvládly.“

ANDREA SLÁDKOVÁ kapitánka PVK Olymp Praha:
„Myslím si, že pro nás to byla
úspěšná sezóna. S holkama
jsme všechny hrozně rády za
stříbrné medaile a věřím, že
stejně to vidí i naše vedení.“

www.vecernikpv.cz
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Startujeme přesně ve 20.00 hodin

Více čtěte na straně 10

Korfbaloví minižáci Prostějova
mají národní stříbro
Prostějov/son - Druhými nejlepšími benjamínky v České
republice se může pyšnit korfbalový oddíl SK RG Prostějov. Minižáci z Hané totiž
na závěrečném turnaji ligové
soutěže v Náchodě vybojovali
stříbro a od titulu zůstali kvůli těsné finálové porážce jen
maličký kousek.
Do severovýchodních Čech
cestovali naši mladí korfbalisté v roli možná největšího favorita, kterou dlouho
naplňovali. V základní části
(čtyři týmy každý s každým)
jasně porazili České Budějovice, Kutnou Horu i domácí
výběr, čímž bez nejmenších
problémů postoupili do finá-

le. V něm však narazili, když
vyrovnanou bitvu s Kutnou
Horou prohráli o jediný koš.
Přesto je i post vicemistra ČR
velkým úspěchem.
„Po celý den jsme hráli uvolněně a bez jakéhokoliv stresu,
o čemž svědčí jasné výsledky
vzájemných zápasů základní
části. Ve finále však nastala
úplně opačná situace. Soupeř
na nás vlétl jako uragán a svázaní nervozitou jsme rychle
ztráceli 0:3. Po nutném time-outu se hra vyrovnala a začal
opravdový boj, přesto se nám
nedařilo tak, jak bychom si
představovali. Naštěstí náš tým
podrželi alespoň mladší členové, kteří tolik nepocítili tíhu

finále. Bohužel i přes zlepšený
výkon a velký tlak ve druhém
poločase jsme utkání prohráli.
Tři zahozené penalty a spousta
neproměněných šancí, několik
neodpískaných faulů a důraz
soupeře na hranici pravidel,
to vše nás stálo příčku nejvyšší. Přesto jsme na naše děti za
předvedené výkony velice pyšní a už se těšíme na další sezónu,“ shrnula trenérka minižáků
SK RG Aneta Lešanská.

PŘEDPLATITELÉ

VELKÁ SOUTĚŽ

Výsledky minižáků SK RG
Prostějov na MČR v Náchodě
Základní část: České Budějovice 16:2 (9:2), Kutná Hora
11:3 (8:2), Náchod 9:3 (7:1).
Finále: Kutná Hora 7:8 (4:6).

Čtěte na
straně 21
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. dubna 2012

OBROVSKÝ ZÁJEM O ČOKOLÁDOVOU Cyklista Viktor Vrážel vybojoval

TRETRU V PROSTĚJOVĚ!

Na stadion ZŠ Jana Železného dorazilo přes pět stovek dětí,
které soutěžily v atletických bězích o postup do Ostravy
To byl frmol! Až neskutečný zájem mezi sportumilovnou mládeží vyvolalo jedno ze základních kol
Čokoládové tretry, jež proběhlo v úterý na školním
stadiónku ZŠ Jana Železného v Prostějově. Při
kvalifikačních závodech v atletice o postup do hlavní soutěže Zlaté tretry Ostrava 2012 zaplnila hanácký areál více než půl tisícovka dětí!
Prostějov/son
„Věděli jsme, že je o tento závodní seriál i v jiných městech
velký zájem, ale tak ohromné
množství příchozích nás příjemně šokovalo. Dohromady
pět set pět soutěžících ve všech
věkových kategoriích od tří do
devíti let, to je prostě paráda,“
neskrýval velkou radost o královnu sportů Milan Čečman

z oddílu AC Prostějov, který
měl třetí díl letošní Čokoládové tretry organizačně na starost.
Zvládnout takový počet skotačících (před)školáků nebyla žádná
legrace, ale díky bohatým zkušenostem s pořádáním různých
závodů se to podařilo. „Děti
se chovaly slušně, takže to šlo
ukočírovat. Nepříjemný byl spíš
silný vítr, který však těm malým

Výsledky Čokoládové tretry 2012 v Prostějově
60 metrů chlapci (34 zúčastněných)
1. Šimon Šafránek 14,57 sec, 2. Jiří Milar 14,59, 3. Filip Bořil
15,20.
60 metrů dívky (45 zúčastněných)
1. Kateřina Šťastná 14,52 sec, 2. Lada Ropová 15,57, 3. Barbora Trunečková 15,62.
100 metrů chlapci (58 zúčastněných)
1. Samuel Grulich 19,03 sec, 2. Šimon Erbes 19,22, 3. Jakub
Menšík 19,41.
100 metrů dívky (48 zúčastněných)
1. Tereza Kouřilová 18,78 sec, 2. Anežka Klaplová 19,65, 3.
Nikol Dosedělová 20,29.
200 metrů chlapci (79 zúčastněných)
1. Richard Bálint 35,78 sec, 2. Tomáš Vyroubal 36,72, 3. Viktor
Raškovský 38,00.
200 metrů dívky (78 zúčastněných)
1. Natállie Hlavinková 35,41 sec, 2. Viktorie Zbožínková
38,83, 3. Anna Musilová 39,15.
300 metrů chlapci (73 zúčastněných)
1. Šimon Kneisel 52,36 sec, 2. Filip Erbes 54,05, 3. Lukáš Řehořek 55,68.
300 metrů dívky (59 zúčastněných)
1. Michaela Knotková 48,10 sec, 2. Kristýna Pavlovská 49,76,
3. Vanessa Klíčová 54,09.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

Byl u toho. Atletickému klání přihlížel se zájmem také primátor
Prostějova Miroslav Pišťák. Po Janu Železném si vzal rovněž slovo a mladým nadějím poděkoval za výkony.
Foto: TK PLUS
zase tolik nevadil. Hlavně že
nepršelo a postupně se udělalo
docela hezky, zatímco ještě ráno
to vypadalo na déšť. Díky příznivému počasí i dobré přípravě
se prostějovské kolo Čokoládové tretry maximálně vydařilo,“
konstatoval Čečman spokojeně.
Co do účasti rekordní klání na
vlastní oči sledovali primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák a šéf marketingové agentury TK Plus
Miroslav Černošek. Nechyběl
ani ředitel Zlaté tretry Ostrava, patron celého seriálu a legendární oštěpař Jan Železný.
„Na finále Čokoládové tretry

před hlavním mítinkem se moc
těším, dává tomuto podniku
úplně nový rozměr. Pětadvacátého května v 17.10 hodin, kdy
všechno odstartuje, už bude
hlediště vítkovického stadiónu
plné diváků a malí atleti tak
zažijí téměř stejnou atmosféru,
jako světové hvězdy. Bojovat
o tenhle zážitek stojí za to,“
řekl nesmírně populární Honza
poté, co rozdal moře autogramů
a vyfotily se s ním desítky mladých adeptů atletiky.
Připomeňme, že účast ve zmíněném finálovém kole si zajistili vítězové a vítězky jednotlivých tratí.

Mimo soutěž
60 metrů chlapci (11 zúčastněných)
1. Lukáš Kapec 13,09 sec, 2. David Trnečka 13,63, 3. Martin
Trunda 14,94.
60 metrů dívky (5 zúčastněných)
1. Nela Darichová 14,19 sec, 2. Nela Ševčíková 16,01, 3. Valerie Sedláčková 16,78.
300 metrů chlapci (7 zúčastněných)
1. David Frohn 54,08 sec, 2. Pavel Kosek 63,46, 3. Jakub Vyhlídal 64,53.
300 metrů dívky (8 zúčastněných)
1. Veronika Kuželová 53,31 sec, 2. Aneta Kuželová 57,25, 3.
Lucie Neumanová 59,96.

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY
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pro SKC další pódiové umístění

Kyjov, Prostějov/pk - Tým
SKC Prostějov U23 navázal na výborný vstup do
Cofidis Českého poháru na
silnici, a i v Kyjově dosáhl
na pódiové umístění v kategorii závodníků do 23 let.
A to i přesto, že na rozdíl
od startu na „primaveře na
Bíteši“ se trenér Mráček
musel obejít bez opor týmu
Jirky Matouška a Michala
Mráčka mladšího, neboť je
v týdnu postihla angína.
Startovní listinu kategorie
mužů v Kyjově výrazným
způsobem zkvalitnila účast
polské profesionální stáje
BGZ bank a několika dalších kvalitních týmů z Rakouska a Slovenska. Díky
Ondřeji Tkadlecovi mělo
SKC na startu muže v bílém
trikotu nejlepšího závodníka v kategorii U23. Na
muže čekalo devět okruhů,
což dělalo 135 kilometrů.
Žádné vlažné kolo na úvod,
hned v prvním okruhu za
to vzal Hudeček s Hoškem
(PSK Whirlpool-Author),
ke kterým se přidal polský
závodník. Od druhého okruhu peloton zvýšil tempo a
začal únik sjíždět a z hlavního pole se začalo odpadat. Ve čtvrtém okruhu byl
únik zlikvidován, ale ne na
dlouhou dobu. Neúnavný
Hudeček s týmovým kolegou Bucháčekem a polským závodníkem Bodnarem (BGZ bank) se vydali
do dalšího úniku. Hlavní
pole se roztrhalo na skupinky pronásledovatelů. V
té první se podařilo uchytili
Jakubovi Filipovi a Viktoru Vráželovi. V tu dobu již
ze závodu odstoupili naši
závodníci Ondra Tkadlec,
Dominik Hynek a Martin
Cetkovský. David Babinek
se držel v závodě, ale již
s velkou ztrátou na hlavní
pole. „Reálnou šanci a na
dobré umístění, tedy vyjma
Jakuba s Viktorem, tak měl
z našich závodníků už jen
Tomáš Salaj, který se v tu
chvíli pohyboval osamocen někde mezi skupinkami
pronásledovatelů a zbytkem hlavního pole. Vedoucí
trio již nikdo nedostihnul,
a tak se z vítězství radoval
Bucháček, před Hudečkem
a Bodnarem. Viktor Vrážel
dospurtoval na vynikajícím
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10.místě, Jakub Filip do
cíle dorazil na 29.místě. Pro
Viktora desáté místo znamenalo druhé místo v kategorii
U23,“ uvedl Michal Mráček
starší, hlavní trenér prostějovského týmu.
Drama se však v tu dobu
rozehrálo v souboji o další
pozice a především v boji
o týmové body. „Abychom
mohli získat body do pořadí týmů v Českém poháru,
bylo nutností, aby závod
dokončili alespoň tři naši
závodníci. K bodovému
zisku tak bylo nezbytně
nutné, aby závod dokončil
i Tomáš Salaj. Poté co si

Tomáš uvědomil, že hlavní
pole nejede a vypadá to, že
nestihne limit, zabojoval a
vydal se sám za cílem dokončit závod v limitu,“ pochvaloval si Mráček starší.
A věděl proč. Obava se
totiž nakonec ukázala jako
oprávněná, neboť tato více
jak třicetičlenná skupina se
skutečně do limitu nevešla
a nebyla tak klasifikována.
„Tomáš závod dokončil na
52.místě a zajistil tak pro
tým bodový zisk do žebříčku týmů. Náš tým tak
opět uspěl a nadále naplňuje předsezónní ambice,“
usmál se závěrem kouč.

